Spoštovani,
posredujemo vam ponudbo za vse, ki pri svojem delu uporabljate različne dokumente (načrte,
projekte, kataloge, …) in želite, da so le-ti skrbno urejeni v vsakem trenutku – v pisarni, na
terenu, pri stranki, …
• ZALOGA: Vse ponujene artikle sami izdelujemo v Sloveniji – izdelki so na zalogi, večje
količine vam lahko hitro izdelamo.
• LOGOTIP: Izdelke lahko označimo z vašim logotipom ali reklamnim sporočilom
(sitotisk, nalepka, tekstilna etiketa)
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1.

Izdelek:

OJAČITVENI TRAKCI ZA DOKUMENTE in NAČRTE

Izredno uporaben izdelek, saj ojača vpet dokument na najbolj obremenjenem mestu, torej kjer je preluknjan.
Ojačitveni trakci so sampolepljivi in neutralne barve, da ne prekrijejo vsebine na dokumentu:
• samo nalepite ga ob rob, kjer želite preluknjati dokument
• vstavitev v luknjač, preluknjate in dokument je pripravljen za vstavitev v mapo/registrator
znamka :
Ojačitveni trakci za dokumente, načrte
(1 škatla = 250 kos. trakcev)
artikel :
E04.05.02-PP
dimenzije : 12 x 2 cm
material : polipropilen
barve :
neutro/mlečna
redna
€ 24,32 + 22% DDV
cena :
naziv :

2.
Izdelek:
dokumentov:

VODILNE / POLOVIČNE MAPE za vpenjanje gradbenih načrtov, katalogov, cenikov kot tudi drugih
znamka :
naziv :
artikel :
dimenzije :
material :
barve :
redna
cena :

Vodilna/polovična map
E04.05.01-PP
30,5 x 24 cm
polipropilen
neutro/mlečna
€ 1,36 + 22% DDV

3.

Izdelek:

TORBA ZA REGISTRATORJE z RAMENSKIM PASOM
naziv:

Torba za registratorje z ramenskim pasom

artikel :

E12.01.06-PL/PP

dimenzije:

52 x 35 x 34 cm

material:

plastificirano-nepremočljivo platno, PP

barve:

črna, modra, oranžna

redna cena: € 89,11 + 22% DDV
Trenutno na
zalogi:

4.

Izdelek:

črna, oranžna, modra

POSLOVNA TORBA "PP-Organizator", mobilna pisarna
naziv :

Poslovna torba "PP-ORGANIZATOR"

artikel :

E05.05.02-PP

dimenzije :

35 x 30 x 8 cm

material :

polipropilen

barve :

črna

redna cena : € 23,58 + 22% DDV

5.

Izdelek:

POSLOVNA TORBA z žepi "PP-Organizator", mobilna pisarna
naziv :

Poslovna torba z žepi
"PP-ORGANIZATOR"

artikel :

E05.05.02-PP

dimenzije :

35 x 30 x 8 cm

material :

polipropilen

barve :

črna

redna cena : € 29,68 + 22% DDV

6.

Izdelek:

POSLOVNA TORBA za AVTO-dokumente ali kot seminarska torba
naziv :

Seminarska torba A4

artikel :

E08.02.01-PL

dimenzije :

34 x 26 cm

material :

poliestersko platno 600D

barve :

črna, modra, rdeča, zelena, siva

cena :

€ 6,77 + 22% DDV

7.

Izdelek:

MAPA za AVTO-dokumente

8.

Izdelek:

VOZIČEK za TRANSPORT NAČRTOV, DOKUMENTACIJE … v pisarnah ali na gradbiščih

… in še mnogo več! Se priporočamo, lep pozdrav,
dir. mag. Janina Erhart Dragoš, BBA
janina@erhart.si; 041-643-789
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