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AKCIJA IZDELKOV IZ ZALOGE!
Izdelek:

1.

Šolski-Študijski rokovnik z 12
koledarji glavnih slovenskih
izobraževalnih ustanov (osnovne in
srednje šole, univerze, fakultete,
glasbene šole, ...), izobraževalne
informacije, dnevno-tedenski
planer. Prijazen za uporabo, nudi
enostaven in pregleden način
vodenja evidence dogodkov in
obveznosti.

Šolski-Študijski Rokovnik
DA NE POZABIM...® 2016/2017

Artikel:

E10.01.01

Dimenzije:

17,5 x 11 cm

Material

papir, plastičen ovitek

Spletna cena brez ddv

5,90 €

Akcijska cena brez ddv:

pošljite povpraševanje

Izdelek:

Večnamenska vrečka za obutev, copate,
športno opremo, šolski pribor, …

2.

Artikel:
Zelo praktična in ravno prav velika
večnamenska vrečka za obutev, Dimenzije:
oblačilne dodatke, ipd.. Je iz
Material
zračno prepustnega in
Barve:
vodoodbojnega nektanega tekstila.
Za trajnejšo uporabo, saj je pralna.
Spletna cena brez ddv
Akcijska cena brez ddv:

E10.03.02-NT
42 x 33 cm
netkani tekstil (100% PP)
siva, modra, rdeča, črna, zelena
3,76 €
2,90 €

(samo za izdelke iz zaloge)

3.

ERHART d.o.o.

Izdelek:

Zložljiva nosilna vrečka z žepom

Artikel:

E03.03.03-NT

Dimenzije:

38 x 46 cm

Material

netkani tekstil (100% PP)

Elegantno zložena in zelo
Barve:
uporabna nosilna vrečka z žepom.
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črna, modra, siva, rdeča

Spletna cena brez ddv

3,95 €

Akcijska cena brez ddv:

3,20 €
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4.

AKCIJA IZDELKOV IZ ZALOGE!
Izdelek:

Mini torbica

Artikel:

E08.01.01-PL

Dimenzije:

24 x 15 cm

Vsestransko uporabna mini torbica Material
za CD, DVD, ključki, pisala in
Barve:
podobno. Zapiranje z zadrgo
Količina na zalogi:
zgoraj.
Spletna cena brez ddv
Akcijska cena brez ddv:

poliestersko platno 600D
črna, siva, sv. zelena, modra
črna - 5 kos., siva - 43 kos., sv. zelena - 39 kos.
5,20 €
3,90 €

(samo za izdelke iz zaloge)

5.

Enostavna, vsestransko uporabna
peresnica. Uporabna na delovnem
mestu, za študente, dijake,
šolarje,….Zapiranje z zadrgo na
sredini za večjo preglednost.

Izdelek:

Peresnica / Puščica

Artikel:

E08.01.02-PL

Dimenzije:

24 x 9,5 cm

Material

poliestersko platno 600D

Barve:
Količina na zalogi:

črna, modra, rdeča, zelena, siva
črna - 94 kos., siva - 45 kos., sv.zelena - 49
kos., modra - 25 kos., rdeča - 23 kos.

Spletna cena brez ddv

4,93 €

Akcijska cena brez ddv:

3,00 €

(samo za izdelke iz zaloge)

6.

Vsestransko uporabna seminarska
torba - za A4 dokumente,
uporabna za šoferje, šolarje, pri
pisarniškem delu,…. Za
vsakodnevno uporabo. Zapiranje
zgoraj z zadrgo, na strani ima
ročaj. Material - kvalitetno platno.

Izdelek:

Seminarska torba A4

Artikel:

E08.02.01-PL

Dimenzije:

34 x 26 cm

Material

poliestersko platno 600D

Barve:

Količina na zalogi:

črna, modra, rdeča, zelena, siva
črna - 9 kos., siva - 28 kos., sv.zelena - 49 kos.,
temno zelena - 28 kos., modra - 8 kos., rdeča 16 kos.

Spletna cena brez ddv

6,77 €

Akcijska cena brez ddv:

4,80 €

(samo za izdelke iz zaloge)
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AKCIJA IZDELKOV IZ ZALOGE!

C ARD

7.
D iplomat

8.

Potovalna Varnostna Denarnica se
lahko nosi pod srajco, suknjičem
ali drugače, tako da je skrita pred
pogledi. Uporablja se za diskretno
in varno shranjevanje ter prenos
dokumentov, denarja, itd. (na
potovanjih,...). Ima dva žepa na
zadrgo. Nosi se pod levo ali desno
ramo. Material - viskoza in zračni
polipropilen, oba materiala sta koži
in človeku prijazna.

Praktična zapestna denarnica za
drobiž, ključ, žeton; z notranjo
zanko za vpetje ključa. Možna
označitev z logotipom (tisk,
tekstilna etiketa). Primerna za
otroke in odrasle na pohodih,
sprehodih domačih ljubljenčkov,
teku, plaži, pri igri, …

Izdelek:

Potovalna Varnostna Denarnica "Diplomat"

Artikel:

E09.01.02-VS

Dimenzije:

25 x 30 x 41/47 cm

Material

viskoza, netkani tekstil

Barve:

sijaj siva

Količina na zalogi:

750 kos

Spletna cena brez ddv

14,19 €

Akcijska cena brez ddv:

7,00 €

(samo za izdelke iz zaloge)

Izdelek:

Zapestna Mini Denarnica "E&E"

Artikel:

E09.02.01-PL

Dimenzije:

14 x 8,5 cm

Material

poliestersko platno

Barve:
Količina na zalogi:

črna, modra, bordo rdeča, zelena, siva
črna - 233 kos., modra - 81 kos., bordo rdeča 14 kos., zelena - 20 kos., siva - 82 kos.

Spletna cena brez ddv

3,47 €

Akcijska cena brez ddv:

2,80 €

(samo za izdelke iz zaloge)

Izdelek:

Standardna ploskovna zaščitna vreča
za oblačila, dim. 120 x 60 cm

9.

ERHART d.o.o.

Zelo praktična, lahka in zložljiva
zaščitna vreča za prenos in zaščito
vaših oblačil. Je iz zračno
prepustnega in vodoodbojnega
nektanega tekstila. Za trajnejšo
uporabo, saj je pralna. Opcija
doplačila: tisk, darilna embalaža.
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Artikel:

E07.01.02-NT

Dimenzije:

120 x 60 cm

Material

netkani tekstil (100% PP)

Barve:

modra, siva, črna

Spletna cena brez ddv

10,79 €

Akcijska cena brez ddv:

pošlji povpraševanje
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10.

11.

AKCIJA IZDELKOV IZ ZALOGE!

Velika, prostorna torba na preklop
je zelo uporabna za konference in
seminarje (za mape, kataloge, ...).
Izdelana je iz kvalitetnega
polipropilena (PP). Ima ročaj iz
gurte in se zapira na zaskočko.
Torba ima šivan dekorativni
obrobni trak in je samostoječa ter
prijetna otip. Predmet doplačila:
samolepljiv žepke za CD/DVD ali
vizitko; dotisk.

Izdelek:

Konferenčna torba

Artikel:

E05.04.05-PP

Dimenzije:

38 x 30 x 6 cm

Material

100% polipropilen, eco

Barve:

eu modra, sv.siva.

Količlina na zalogi:

eu modra-180 kos., sv. siva - 10 kos

Spletna cena brez ddv

15,01 €

Akcijska cena brez ddv:

7,00 €

(samo za izdelke iz zaloge)

Izdelek:

"OFFICE " Avto mapa

Artikel:

E05.05.05-PP

Dimenzije:

28 x 22,5 x 2,7

Za urejeno avto dokumentacijo, Material
enostavno in varno hranjenje,
Barve:
ključev, potnih nalogov, prometnih
dovoljenj in podobnega.
Spletna cena brez ddv
Akcijska cena brez ddv:
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100% polipropilen, eco
črna
32,61 €
pošlji povpraševanje
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