Designové reklamní předměty

ENN DESIGN představuje designové reklamní předměty, kterými lze na vysoké úrovni prezentovat
Vaši ﬁrmu.
Dále nabízíme graﬁcké návrhy reklamních tiskovin a webových stránek.

1

Používané technologie: sítotisk, tampontisk, digitální tisk, ofset, tiskový plotr, laser, gravírování, transfer,
pískování, ražba, výšivky, ﬂockování, foliopísmo
Uvedené ceny jsou bez DPH.
V případě výrazné změny směnného kurzu Kč vůči cizím měnám po dobu platnosti katalogu, právo na úpravu cen
vyhrazeno.

plastový stojánek/pouzdro na 26 ks
foto (9x13)

2

pravítko s digitálními hodinami,
kalendářem a budíkem

digitální hodiny s přísavkou

3

24,90

63,82,90

4

přívěsek s digitálními hodinami,
2 ks baterií

5

multifunkční nářadí

339,-

6

USB hub 4x s LED diodou,
transparentní plast

42,168,7

8

svítilna/přívěsek,
transparentní plast,
barva: modrá,
černá, stříbrná

otočná redukce
na telefonní kabel

9

přívěsek na klíče,
barva: stříbrná, modrá

19,90

9,60
9,90
10

11

vysokootáčkový ventilátor,
ﬂexibilní kovový krk 30 cm,
USB 1.1, 2.0

prodlužovací USB kabel,
USB 1.1, 2.0,
magneticky stíněný kabel 0,9 m,
digitální hodiny

12

99,90

168,-

13

USB lampička v retro designu
s klasickým stínítkem,
USB 1.1, 2.0,
ﬂexibilní kovový krk 30 cm

145,-

USB lampička v HITECH designu,
USB 1.1, 2.0,
ﬂexibilní kovový krk 30 cm

14

hliníkové pouzdro na 120 ks visitek

99,-

15
ventilátor/svítilna
transparentní plast
barva: modrá, černá

109,19,90
16

připojovací panel se 4 USB porty

145,-

17

sada 7 v 1 velikosti kreditní karty,
nůžky, párátko, šroubovák, kleštičky,
nůž, pilník, náplň

přívěsek na klíče/otvírák
18 materiál: Al
barva: černá, červená,
modrá, stříbrná

39,90

8,50

kalendáře, diáře, PF, psací potřeby, přívěsky, svítilny, deštníky, tašky a batohy, cestovní potřeby,
pouzdra na brýle, výrobky z kovu, hodiny, hodinky, budíky, rádia, kancelářské potřeby, visitkáře,
kalkulačky, příslušenství k PC, kuřácké potřeby, otvíráky, zapalovače, sady na víno, luxusní dárky,
nože, metry, nářadí, termosky, placatky, autodoplňky, pro děti a volný čas, cukrovinky, sport, golf
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nákupní tašky, textil, trička, mikiny, bundy, čepice, peněženky, pouzdra na CD, kožené aktovky,
ENN DESIGN
VÁCLAV ZEITHAML - ELEKTRONN s. r. o.
ul. Míru 18/I, 337 01 ROKYCANY, CZ
Tel.: +420 371 728 834, 371 727 719
Fax: +420 371 729 020
Mobil: +420 605 291 072
E-mail: info@elektronn.cz
www.elektronn.cz

19

pohotovostní dobíječka na 4 tužkové baterie
(v ceně), vhodné pro telefony Nokia, Siemens,
Motorola, Sony Ericson, Samsung

stolní rádio s hodinami a budíkem,
vyjmutím lze přeměnit na walkman

20

67,-

22

plastové hodiny s otočným ciferníkem
a přísavkami,
barva: stříbrná, modrá,
zelená, oranžová, žlutá

23
stolní digitální hodiny
s budíkem
barva: zelená, modrá,
stříbrná

24

multifunkční nástroj
velikosti kreditní karty

22,20

29,90

94,50

plastové stolní hodiny
s projekcí času

26

USB prodlužovací port z plastu
barva: transparentní, modrá

94,-

28

baterka ve tvaru tužky,
barva: černá, bílá, žlutá

146,-

53,-

25

21

27

stylové digitální hodiny,
materiál: sklo, plast

89,90

147,-

kovový otvírák na lahve s vývrtkou a nožíkem

29 plastový kompas
se šňůrkou velikosti
kreditní karty

30

17,70

kombinované nářadí, 9 nástrojů,
v pouzdře

94,-

27,90

31

stolní 12 místný kalkulátor v PVC,
dvojí napájení (včetně baterie)

32

stereo reproduktor k PC
s integrovaným čtyřportovým USB hubem,
USB verze 1.1 a 2.0

33

dvoupásmový reproduktor PC Surround Sound,
moderní technologie akustických čoček,
napájení přes USB

630,-

429,-

175,34

plastové stolní rádio AM/FM, retro design,
10x10x10 cm

35

ventilátor k PC,
napájení USB

36

149,-

čtyřportový USB hub,
verze 1.1, 2.0,
automatické navíjení kabelu 1 m

231,-

623,37

kovové pouzdro na visitky

28,-

40

kovový stojánek na poznámky
a fotograﬁe

38

minirádio velikosti kreditní karty

39

minirádio se sluchátkem a klipem

126,-

41

kovový stolní zapalovač

19,-

40,20

42

sada petanque
v polyesterovém pouzdře

249,44,30

