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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. Ključki kapacitete 16 GB so na voljo tudi v verziji 3.0. 
Dimenzija 58 x 19 x 10 mm. Prostor za tisk ali graviranje: 25 x 14 mm. 
Možni dodatki: kartonska škatlica, plastična škatlica, obesek za ključe, vrvica 
za mobilni telefon, žametni mošnjiček, ovratni trak

USB Eko les
Zložljiv USB ključek iz javorjevega lesa. Nanj je možno gravirati ali tiskati po 
celotni površini. Kapaciteta: 8 GB, 16 GB in 32 GB. Dimenzija: 64 x 23 x 
14 mm. 
Možni dodatki: kartonska škatlica, žametni mošnjiček

USB kartica
USB ključek v obliki kreditne kartice, z zložljivim USB čipom, ki gre v vašo 
denarnico. Omogoča večbarvni tisk na obe strani, od roba do roba. Dimenzija: 
85,4 x 54,1 mm. Kapaciteta: 8 GB in 16 GB.
Možni dodatki: kartonska škatlica, etui za kartico

USB Twister les
Lesena različica priljubljenega twisterja. Ohišje izdelano iz svetlega javorjevega
lesa. Izbirate lahko med dvema barvama kovinskega klipa - srebrno ali belo. Na
voljo v kapacitetah 8 GB, 16 GB in 32 GB. Dimenzija: 58 x 19 x 10 mm. Prostor 
za tisk ali graviranje: 25 x 14 mm.
Možni dodatki: kartonska škatlica, plastična škatlica, obesek za ključe, vrvica 
za mobilni telefon, žametni mošnjiček

USB Oval
USB ključek s pokrovčkom iz javorjevega lesa. Zapiranje z magnetom.  
Nanj je možno gravirati ali tiskati po celotni površini. Kapaciteta:  8 GB, 16 GB 
in 32 GB. Dimenzija: 61 x 29 x 10,5 mm.  
Možni dodatki: kartonska škatlica, žametni mošnjiček

Na zalogi v Ljubljani!
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.

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

USB ključki  |  www.eurotrade.si2



USB Ključ
Kovinski usb ključ v obliki ključa. Polirano kovinsko ohišje je primerno za 
graviranje, ki je elegantno in 100% obstojno. Kapaciteta:  8 GB in 16 GB. 
Dimenzija: 57 x 25 x 4 mm. Prostor za tisk ali graviranje: 30 x 8mm.
Možni dodatki: kartonska škatlica, obesek za ključe, vrvica za mobilni telefon, 
žametni mošnjiček, ovratni trak

USB dodatki
Opremite vaš USB ključek s priročnimi dodatki!
Na zalogi imamo žametne mošnjičke, obeske, vrvice za mobilni telefon, usnjene 
etuije za kartice, ter več vrst škatlic.

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.

USB Kemični svinčnik
Kemični svinčnik, ki je hkrati tudi USB ključek. Element s spominskim čipom se 
izvleče iz zgornjega dela svinčnika kar omogoča, da 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.
Možni dodatki: žametni etui

USB Mikro Twist
USB  ključek,  ki se zapira z vrtljivim pokrovčkom. Majhen  in  eleganten. Pokrovček 
je iz eloksiranega aluminija in je zato primeren za graviranje. Kapaciteta: 8 GB, 
16 GB in 32 GB. Dimenzija: 12,5 x 33 x 6 mm.  
Možni dodatki: žametni mošnjiček, obesek za ključe , ovratni trak, vrvica 

USB - zaloga  |  www.eurotrade.si 3
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Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

EKO USB ključki

USB ključki so lahko tudi okolju prijazni. Izdelani so iz recikliranih materialov, kot je papir, les  ali pa naravnih 
materialov, kot je pluta. Kapaciteta: 1 GB - 64 GB. Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

Leseni USB ključki

Izdelani so lahko iz različnih vrst lesa. Primerni so za dodelavo z laserskim graviranjem, lahko pa jih tudi 
potiskamo. Kapaciteta: 1 GB - 64 GB. Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

3D USB ključek po vaši ideji

USB ključek katerekoli oblike. Oblikovan po vaših željah. Izdelan je iz posebne PVC pene. Dobavljiv v 
kapacitetah 1 GB – 64 GB.  Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

2D USB ključek po naročilu

Izdelan iz plastike, na katero je natisnjena večbarvna grafika. Na izbranem delu je vdelan spominski čip - kot 
drsnik, izvlečni ali s pokrovčkom. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB. Minimalna količina: 100 kosov. 

različne dimenzije

Usnjeni USB ključki

Ti USB ključki so oblečeni v usnjeno ohišje, kar jim daje poseben videz. Služi lahko tudi kot modni dodatek. 
Atraktivna dodelava s slepim tiskom. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB.  Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

USB ključek ovratni trak

različne dimenzije

Za cene USB ključkov
nas povprašajte!

Idealna rešitev za konference, sejme, seminarje.  USB ključek je lično skrit v sponki ovratnega traku. Trak je 
možno potiskati povsem po vaših željah. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB. Minimalna količina: 100 kosov. 

USBembalaža
Naj bo vaš USB ključek še bolj atraktiven! Opremite ga z 
embalažo, ki je lahko povsem preprosta kot npr. mošnjiček 
ali pa bolj posebna, kot je lična plastična embalaža, blister 
pakiranje.  Tudi USB kemični svinčnik lahko pospravite v 
žametni žepek ali pa v posebno »Tube« embalažo združite 
kar kemični svinčnik in USB ključek.  Preverite sami na  

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

www.usb.si!
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Plastični USB ključki

Najbolj številna skupina USB ključkov v naši ponudbi. Številne oblike, z različnimi funkcijami, načini 
zapiranja, različni tipi plastike. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB.  Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

USB ključki Kristal

USB ključki, ki imajo del ohišja izdelan iz prozornega akrila. Vanj je možno gravirati v 3D tehniki. Graviran 
motiv je atraktiven zaradi LED osvetlitve. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB.  Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

USB Kartice

Tanek usb ključek - oblikovan kot vizitka. Številne oblike  in materiali. Na njih je možen večbarvni tisk  - tudi 
fotografije. Kapaciteta: 1 GB - 64 GB.  Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

Kovinski USB ključki

Nekoliko težji USB ključki, izdelani iz kovine. Različne oblike in kovine, lahko tudi s cirkoni ter dodatki. 
Idealni za graviranje. Kapaciteta: 1 GB - 64 GB.  Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

USB ključek - Ključ

USB ključek - v obliki ključa. Vsi modeli so izdelani iz aluminija. Različne oblike in barve. Atraktivna dodelava 
z graviranjem, tudi pri barvnih različicah. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB. Minimalna količina: 100 kosov.

različne dimenzije

USB pisala

različne dimenzije

Za cene USB ključkov
nas povprašajte!

USB in kemični svinčnik v enem. Na voljo številni modeli. Spominski čip je integriran v kemični svinčnik, 
odvisno od modela. Kapaciteta: 1 GB – 64 GB. Minimalna količina: 100 kosov. 

POWERbank
Mobilna energija bo vedno z vami! Powerbanki so 
prenosne baterije, s pomočjo katerih lahko vaš mobilnik 
napolnite kjerkoli. Modeli z večjo kapaciteto baterije so 
primerni tudi za polnjenje tablic in podobnih naprav. 
Številni modeli, barve in oblike, z različnimi kapacitetami. 
Nekateri modeli so na voljo že od enega kosa dalje!

Preverite sami - www.usb.si!
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EY02738

EY02737

1,86 €Rokavice

Zimske rokavice za zaslone na dotik s tremi prsti s posebno 
občutljivimi konicami. Rokavice so iz akrilnih vlaken (95%) in 
elastana.

0,96 €Adapter za mobilne telefone

USB razdelilec s priključki za iPhone, prenosne baterije in ostale 
pametne telefone. Primeren za polnjenje naprav ter za prenos 
podatkov.

dolžina: 28 cm

1,94 €Podloga za miško

Podloga za miško, sintetika in guma. Minimalna količina: 50 kos. 
Potiskana z grafiko po vaših željah po celotni zgornji površini.

23 x 19 x 0,15 cm14,5 x 21,6 x 0,6 cm

8,54 €Slušalke zadrga

Slušalke z mikrofonom in možnostjo sprejema dohodnih klicev. 3,5 
mm avdio vtič, 1200 mm kabla.

8,3 x 8,3 x 3,6 cm

1,99 €Vodoodporni etui

Plastični vodoodporni etui za ključe ali prenosni telefon do velikosti 
14 x 8 x 1 cm s sponko in nosilnim trakom.

13 x 20,5 x 0,7 cm

12,37 €Brezžična miška 2,4G

2,4G brezžična miška. 2 AAA bateriji sta priloženi. V transparentni 
škatlici.

5,7 x 11,3 x 2 cm

P04350.90

EY01938

EU03229

S0841517 

S0841514 

EY01841EY01843

EY01842

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340 Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

ZABAVNAelektronika
Na voljo so številni zanimivi izdelki s področja zabavne elektronike!

Preverite sami!  www.eurotrade.si

1235980

1082270

12343900

10825800
EY02773

S0843717

USB razdelilec

Bluetooth 
zvočnik

Palica za selfie

Potovalni set
Mini tipkovnica

Slušalke



EY01532

S0459421 S0459315

Notesnik

6,5 x 10 cm

0,38 € Notesnik

A5  21,3 x 14,3 cm;  A6  15 x 10,8 cm

Notesnik

12,5 x 18 cm

1,82 €

S0458451

S0458551

S0315771

Notesnik

A5  13,7 x 21 cm;  B5  17,6 x 25 cm

1,97 €

Mapa A4

23 x 32 x 1,5 cm

2,26 € Mapa A4

24 x 32,5 x 1,5 cm

7,31 €

Mapa A4

A5 14 x 21 x 1,5 cm;  A6  9 x 14 x 1,3 cm

Notesnik

15 x 18 x 1,4 cm

2,70 €

S0459416

S0459433S0459431S0459424

S0459417
S0459333

S0459324

S0459319S0459316

S0458515

  S0458415

S0315216S0315210

S0315283

S0459419

10676400

10676300

2,87 €

S0315215

ET529824  

ET400124

ET529828  

ET400128 

ET529829  

ET400129  

ET529820  

ET400120  

ET529841  

ET400141  

ET529827  

ET400127  

ET529823  

ET400123  

ET529839  

ET400139  

Karo ali črtana izvedba

ET529854  

ET400154

ET529846  

ET400146 

ET529830  

ET400130  

1,01 €2,14 €

A5

B5

A5

A6

10676401

10676301

A5

A6

10676402

10676302

A5

A6

3,50 €
5,20 €A5

A6

A5

B5

A5

B5

Notesnik vsebuje 30 barvnih listov, brez črt. Notesnik z elastičnim trakom za zapiranje, vsebuje 96 listov s črtami. 
Material termo PU. Dobavljiv v darilnem ovitku.

Špiralni notesnik s trdimi platnicami, vsebuje 80 listov s črtami. Listi 
so iz recikliranega papirja. Priložen je kemični svinčnik.

Notesnik s trdimi platnicami, vsebuje 80 listov s črtami. A4 mapa iz kartona. S kemičnim svinčnikom (piše črno) in blokom 
z 20 listi, brez črt.

A4 mapa z blokom, ki vsebuje 20 listov s črtami. Kemični svinčnik 
ni priložen.

Notesnik z označevalcem strani in elastiko, vsebuje 100 listov s 
črtami.

Špiralni notesnik iz filca, vsebuje 80 listov s črtami. Priložen je 
kemični svinčnik iz recikliranega kartona.

Rokovniki, poslovniki |  www.eurotrade.si 7



EY02366

3,40 €Notesnik

14 x 18 x1,7 cm

1,79 €Notesnik

11 x 14,8 x 1 cm

1,42 €Stojalo za svinčnike

7,5 x 10,5 x 7 cm

EY02365

EY02317

2,12 €Špiralni notesnik

15 x 17,5 x 1 cm

1,01 €Notesnik iz kartona

14 x 21 cm

2,70 €Notesnik in pisalo

10,7 x 14,5 x 1,6 cm

3,42 €Namizni set

10,5 x 12 x 2,8 cm

Namizno stojalo

19,5 x 9 x 17 cm

1,68 €Namizni set

 11 x 16 x 3,5 cm

EY02364

EY02864

S0450615

S0450633

EY02860

EY02374

EY02363

S0450621

S0450616

EY02863

8,54 €

EY02319

EY02861

Notesnik iz kartona z elastiko za zapiranje. V notranjosti je kemični 
svinčnik, ki piše modro, samolepilni lističi, označevalci strani in blok, 
ki vsebuje 70 listov s črtami.

A6 eko notesnik s kemičnim svinčnikom. Vsebuje 50 listov s črtami 
iz recikliranega materiala, označevalce strani in samolepilne lističe.

Stojalo za svinčnike iz 2 mm recikliranega materiala, primeren za 
dotisk. Pisala niso priložena.

Eko špiralni notesnik s kemičnim svinčnikom iz kartona, izdelan iz 
recikliranega papirja in bio razgradljive plastike. Vsebuje 70 listov 
s črtami.

Notesnik iz recikliranega papirja vsebuje 40 listov s črtami. Samostoječi špiralni notesnik vsebuje 30 listov s črtami, samolepilne 
lističe, označevalce strani in kemični svičnik.

Namizni set iz kartona. Vsebuje memo lističe iz 80g papirja, 
označevalce strani, kemični svinčnik, ravnilo in rumene samolepilne 
lističe.

Namizno stojalo vsebuje mini lističe, samolepilne lističe in 20 sponk 
za papir. Škarje in svičniki niso priloženi.

Namizni set vsebuje 100 listov, kemični svinčnik. Na vrhu ima okvir 
za slike 9 x 13 cm, iz recikliranega kartona.

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Eko pisarna  |  www.eurotrade.si8

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Vsezapisarno
Svinčniki in šilčki, kemični svinčniki ter ostali pisarniški pripomočki.

S04731

Šilček

Svinčnik
S02847

Kemični svinčnik

EY02142

Etui za vizitke

EY02581

Preverite sami!  www.eurotrade.si
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EY01785

EY01791

Plastificirana vrečka

Enobarvna plastificirana darilna vrečka. Mat papir. Ročaji iz vrvice v 
ujemajoči se barvi in z vizitko.

različne dimenzije

Darilni žakelj

Darilni žakelj s trakom iz satena.

14 x 18 x 1 cm

že od 0,53 €

3003

Eko vrečka

Natron darilna vrečka iz ekološkega papirja, z zvitim ročajem.

različne dimenzije

Darilna škatla

Zložljiva kartonska darilna škatla z dodanim trakom.

20,5 x 20,5 x 10,6 cm

že od 2,83 €

šifra

Vrečka za vino

Elegantna trda vrečka z žametno oblogo iz PU materiala, pakirana v 
beli kartonski embalaži. 

11,1 x 43 x 11,1 cm

5,69 €

EY01793

EY01792

30073006

3009

30013000

3010
3004

17,8 x 22,9 x 9,8 cm

26 x 32,4 x 12,7 cm

3016

3019
30133012

3021
3015

3022

13 x 36 x 8,5 cm

33x 45,7 x 10,2 cm

EY01790

3008
3002

3011
3005

3017

3020
3014

3023

Mala
Srednja

Za steklenico
Velika

Mala
Srednja

Za steklenico
Velika Mala

Srednja

Za steklenico

Velika

0,46 €

0,70 €

0,89 €

0,54 €

3024
3032 3033

3025

3041
3048
3040

3049

3034
3026

3042
3050

Mala
Srednja

Za steklenico
Velika

3035
3027

3043
3051

3028
3036 3037

3029

3045
3052
3044

3053

3038
3030

3046
3054

Mala
Srednja

Za steklenico
Velika

3039
3031

3047
3055 22 x 25 x 10 cm

26 x 35 x 8 cm

10 x 36 x 10 cm

31 x 42 x 11 cm 

Mala

Srednja

Za steklenico

Velika

0,38 €

0,44 €

0,52 €

0,39 €

Daljši ročajiKrajši ročaji

Širše dno Z zadrgo

Nakupovalne vrečke so na voljo v 
različnih izvedbah in materialih. 
Izbirate lahko med polipropilenom, 
poliestrom ter bombažem.

Nakupovalna vrečka

različne dimenzije

Različne nakupovalne vrečke. Možne so različne dolžine ročajev, 
materiali, velikosti in dodatki.

že od 0,54 €

EY01789

Svinčnik



Koledar Slovenija
KO1052

Romantična Slovenija
KO1053

Koledar Vode
KO1054

Stenski slikovni koledar

33 x 54 cm

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka.

Prostor za dotisk - Potepi po Sloveniji: 29,5 x 5 cm  
Prostor za dotisk - Romantična Slovenija: 48 x 5 cm
Minimalno naročilo: 25 kosov

različne dimenzije

Koledar Potepi po Sloveniji 
KO1056

2,75 €

SLOVENSKI 
KOLEDARJI

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka.

Prostor za dotisk: 33 x 5 cm 
Minimalno naročilo: 25 kosov

33 x 54 cm

2,85 €

2,95 €

2,89 €

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka

Prostor za dotisk: 33 x 5 cm 
Minimalno naročilo: 25 kosov 

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

 Koledar Slovenske gore in cvetje
KO1055

2,80 €

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK
PROSTOR ZA DOTISK

29,5 x 48 cm

48 x 39 cm

Koledar Slovenija
KO1057

2,80 €

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Slikovni koledarji |  www.eurotrade.si10



Koledar Moja Slovenija
KO1062

Koledar Gozdni zakladi
KO1060

Koledar Lov
KO1061

 3,45 €

2,95 €

Koledar Slapovi 
KO1058

Koledar Ceste in poti
KO1059

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka.
 
Prostor za dotisk: 33 x 5 cm
Minimalno naročilo: 25 kosov

33 x 54 cm

3,45 €

3,19 €

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka
  
Prostor za dotisk: 33 x 5 cm
Minimalno naročilo: 25 kosov

33 x 54 cm

Koledar Kulinarika
KO1063

3,45 €

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka
 
Prostor za dotisk: 30 x 5 cm
Minimalno naročilo: 25 kosov

30 x 30 cm

3,45 €

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISKPROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK PROSTOR ZA DOTISK

Več slik in koledarjev najdete na www.eurotrade.si!

Slikovni koledarji |  www.eurotrade.si 11



Koledar Zapeljivke
KO1064

Koledar Sexy girls
KO1065

Koledar Motorji
KO1066

Koledar Tovornjaki
KO1067

Stenski slikovni koledar

46 x 39 cm

Koledar Nagajivke
K01069

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka.

Prostor za dotisk: 33 x 5 cm 
Minimalno naročilo: 25 kosov

33 x 54 cm

Koledar Moški 
KO1068

3,19 €

Stenski slikovni koledar

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka.

Prostor za dotisk - Zapeljivke: 33 x 5 cm
Prostor za dotisk - Sexy girls: 22 x 5 cm
Minimalno naročilo: 25 kosov

različne dimenzije

2,89 €

2,75 €

3,10 €

3,39 €

2,85 €

S spiralno vezavo, predlist + 12 listov, vrečka

Prostor za dotisk: 46 x 5 cm
Minimalno naročilo: 25 kosov

PROSTOR ZA DOTISK PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

22,5 x 54 cm 

33 x 54 cm 

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Slikovni koledarji |  www.eurotrade.si12



3,85 

KO1077

KO1071 KO1078

Tridelni koledar - lepljen

Lepljen, 12 x 3 listov. 
Minimalno naročilo: 50 kosov
Prostor za dotisk: 30 x 15 cm

30x 63 cm

1,85 € Štiridelni koledar - špirala

Spiralna vezava, 12 x 4 listov.
Minimalno naročilo: 50 kosov
Prostor za dotisk: 30 x 15 cm

30 x 79 cm

Tridelni poslovni koledar

Spiralna vezava, 12 x 3 listov.
Minimalno naročilo: 50 kosov
Prostor za dotisk: 25 x 15 cm

25 x 70 cm

2,69 €

KO1088
KO1087

KO1089

Setveni koledar

Spiralna vezava,  12 listov + predlist, kartonska stena.
Minimalno naročilo: 50 kosov
Prostor za dotisk: 23 x 5 cm

23 x 38 cm

0,94 € Tridelni koledar mini

Spiralna vezava, 12 x 3 listov.
Minimalno naročilo: 50 kosov
Prostor za dotisk: 23 x 10 cm

23 x 48 cm

1,35 € Slovenija v malem

Spiralna vezava,  12 listov + predlist, kartonska stena.
Minimalno naročilo: 50 kosov
Prostor za dotisk: 23 x 5 cm

23 x 38 cm

0,99 €

Namizni koledar piramida

Namizni koledar s kartonsko steno, tedenski listi, špirala.
Minimalno naročilo: 80 kosov
Prostor za dotisk: 12,5 x 2,5 cm

12,5 x 15 cm

2,49 € Namizni pokončni koledar 

Namizni koledar s kartonsko steno, 53 listov, špiralni.
Minimalno naročilo: 40 kosov
Prostor za dotisk: 30 x 3 cm

30 x 15 cm

2,60 € Namizni ležeči koledar

Namizni koledar s kartonsko steno, 53 listov, špiralni.
Minimalno naročilo: 40 kosov
Prostor za dotisk: 30 x 3 cm

30 x 15 cm x 5 cm

2,70 €

KO1073KO1072

KO1074 KO1075 KO1076

KO1070

KO1079 KO1080

KO1083KO1082KO1081

PROSTOR ZA DOTISK PROSTOR ZA DOTISK

KO1086

KO1085KO1084

PROSTOR ZA DOTISK

PROSTOR ZA DOTISK

K01090
KO1091

KO1092

Več slik in koledarjev najdete na www.eurotrade.si!

Slikovni koledarji |  www.eurotrade.si 13



Kolekcija Krka

Kolekcija Krka je na voljo v štririh barvah in različnih izvedbah: 

Mapa A4: s špiralnim vložkom, 160 strani, velikost 21 x 29 cm
Poslovnik A4: zemljevid Slovenije, Evrope, Severne in Južne 
Amerike, Azije, Oceanije in sveta, koledar, planer, beležke,  224 
strani, velikost 20 x 26 cm
Rokovnik B5: s špiralnim vložkom, 224 strani, velikost 16 x22 cm
Delovodnik: koledar, beležke, 240 strani, velikost 11 x 15 cm 
Planer:  tedenski datumi, 128 strani, velikost 8,5 x 15 cm

različne dimenzije

RO1000
RO1001 
RO1002
RO1003
RO1004

Mapa A4 KRKA

Poslovnik A4 KRKA

Rokovnik B5 KRKA

Delovodnik KRKA

Planer KRKA
Mapa A4 

Poslovnik A4
Rokovnik B5

Delovodnik
Planer

RO1005
RO1006 
RO1007
RO1008
RO1009

RO1010
RO1011 
RO1012
RO1013
RO1014

RO1015
RO1016 
RO1017
RO1018
RO1019

RO1081

RO1082

RO1087

Poslovnik 
Planer

RO1083

RO1088

RO1084 

RO1089

RO1085

RO1090

RO1086

RO1091

Poslovnik 
Planer

RO1097

RO1103

Poslovnik 
Planer

RO1098

RO1104

RO1099

RO1105

RO1100

RO1106

RO1101

RO1107

10,90 €Mapa A4 6,29 €Poslovnik A4 5,19 €Rokovnik B5 4,10 €Delovodnik 2,85 €Planer

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Rokovniki |  www.eurotrade.si14

5,95 €Rokovnik Reka

Šivan rokovnik, s prostorom za osebne podatke, mesečnim 
planerjem, koledarjem, telefonskim imenikom, pomembnimi 
številkami. 238 strani.

20 x 26 cm

6,90 €Rokovnik Kolpa

Šivan rokovnik, s prostorom za osebne podatke, mesečnim 
planerjem, koledarjem, telefonskim imenikom, pomembnimi 
številkami. 238 strani.

20 x 26 cm

Kolekcija Bača

Poslovnik: šivan, z zemljevidi, koledar, planer, beležke. 224 strani. 
Planer: tedenski datumi, 128 strani.

dimenzija

RO1096 RO1109

8,40 €Tedenski poslovnik

224 strani, polovica s tedenskimi datumi in polovica beležk.

20 x 26 cm

Kolekcija Fevča

Poslovnik: šivan, z zemljevidi, koledar, planer, beležke. 224 strani. 
Planer: tedenski datumi, 128 strani.

8,5 x 15 cm

6,90 €Rokovnik Javornik

Šivan rokovnik, s prostorom za osebne podatke, mesečnim 
planerjem, koledarjem, telefonskim imenikom, pomembnimi 
številkami. 238 strani.

20 x 26 cm

RO1080

RO1078RO1077 RO1079

7,40 €Poslovnik

3,19 €Planer

RO1102

RO1108

Poslovnik 
Planer 5,68 €Poslovnik

2,70 €Planer
RO1095

RO1094

RO1092 RO1093
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Dežnik Windmatic ®

Zelo robusten, z avtomatsko zaščito proti vetru. 100 % poliester 
TEFLON ®- prevleka odbija vodo in prah, 14 mm palica iz aluminija, 
plastični ročaj s posebno prevleko. TUV-certifikat. Nemška kakovost.

 ø 105 cm

11,40 € Dežnik Rainlite ® Trimagic ®

Odporen proti vetru. Odpira in zapira se avtomatsko na pritisk 
gumba, v treh korakih. 100% poliester TEFLON ®- posebno 
prevlečeno blago, odbija vodo in prah. Ima plastičen črn ročaj. 

ø 98 cm

17,90 €

P95499.94

Zložljiv dežnik

Zložljiv dežnik v etuiju. Material: 210t poliester. 

ø 90 cm

3,43 € Velik dežnik

Avtomatični dežnik z gumjastim ročajem. 190T 

ø 125 cm

8,87 € Dežnik

Dežnik iz 190T poliestra. Avtomatsko odpiranje in teleskopski 
pokrov, ki preprečuje kapljanje vode.

ø  104 cm

4,10 €

P95491.96

P95491.16

Dežnik

Avtomatični dežnik 190T poliesterski dežnik z gumjastim ročajem.

ø 104 cm

5,32 €

P95499.93P95499.92P95499.09

P95491.09 P95491.94P95491.93

P95491.90

P95499.96

P95491.95

Dežnik

Dežnik iz 190T poliestra s prelivajočim se vzorcem. Avtomatsko 
odpiranje pri veliki in srednji različici, standardno pri zložljivi.

veliki: ø 127 cm; srednji: ø 102 cm; zložljivi: ø 94 cm
7,03 €

P02490.94
P02491.94
P02492.94

P02490.95
P02491.95
P02492.95

P02490.91
P02491.91
P02492.91

P02490.92
P02491.92
P02492.92

P02490.93
P02491.93

zložljivi
ø 102 cm
ø 127 cm

P02490.09
P02491.09

veliki

5,02 €srednji

3,36 €zložlji-

132623 

132624

132622132621132620

132625

P99100.90 P99100.91 P99100.93 P99100.94 P99100.95

P99100.92

119610 119612 119611 119614 119613

131605

119615

127668

119616

Fiber Glass
palica

Nevihtni 
dežnik

Nevihtni 
dežnik

Avtomatsko
odpiranje in 

zapiranje

EY01400

Kvadratni dežnik

Avtomatski dežnik kvadratne oblike 190T, ročaj iz gumirane plastike, 
okvir in kraki iz steklenih vlaken.

104 x 104 x 86 cm

11,38 €

EY01397EY01399

EY01398

ET621423 ET621424 ET621426 ET621427 ET621428 ET621420

ET621421 ET621435 ET621439 ET621430 ET621445 ET621446

ET621462 ET621466 ET621467 ET621460

ET621429



EY01461
EY02629

Naj vam steče! |  www.eurotrade.si16

EY01475

EY01478

EY02627

22,82 €Termovka

950 ml, brez BPA. Z 180 ml lončkom, ročajem in trakom za nošenje, 
notranjost iz 18/8 inox, dobre termoizolacijske lastnosti. Gumirana 
in na dotik mehka zunanjost, pakirano v beli kartonski embalaži.

9,5 x 29 x 9,5 cm

19,97 €Termovka

1,2 l namizna termo steklenica z ročajem, dvostenska z odličnimi 
izolacijskimi lastnostmi, notranjost 18/8 nerjaveče jeklo, pakirana v 
beli kartonski embalaži.

16 x 25 x 10,3 cm

7,68 €Lonček iz nerjavečega jekla

380 ml lonček iz nerjavečega jekla in sijočo zunanjo prevleko. Lonček 
ima obliko keramičnih skodelic.

8,2 x 9,8 x 8,2 cm

EY02637

EY02608

13,12 €Termo lonček

450 ml termo lonček iz nerjavečega jekla. Vakum med dvema 
stenama. Odlične izolativne lastnosti.

6,7 x 21,7 x 6,7 cm

11,40 €Termo lonček

350 ml termo lonček  z dvojno steno. Vakum med stenama omogoča 
odlične izolacijske lastnosti. Možno je menjati dekorativne obroče.

7,2 x 19,5 x 7,2 cm

4,26 €Termo lonček

380 ml dvostenski termo lonček, notranja stena iz 18/8 inox, 
zunanja stena iz plastike, pakirano v beli kartonski embalaži.

12,5 x 13,5 x 8,7 cm

EY02626

EY02609 EY02605

EY02607 EY02606

EY01462

EY01463

EY01487

EY01486 EY02636

EY02634

EY02635

EY02632

EY02633

100% tesni!

dekorativni
obroči

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340 Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Tisk po celi 
površini bidonov

POTISKAMOvse!
V naši ponudbi imamo tudi nekoliko bolj nenavadne 
skodelice, bidone, steklenice in podobno! Na mnoge 
je možno tiskati s posebnimi tehnikami in tako 
ustvariti povsem izviren izdelek! 
Za več informacij se obrnite na našo spletno stran - 
www.eurotrade.si!

Tisk s toplotno občutljivo barvo
Kozarci za pivo

Skodelica - avto

Termo skodelice z 
večbarvnim potiskom

Številne skodelice

Preverite sami!  www.eurotrade.si
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EY02716
EY01854

Baterijska svetilka 27,12 € Baterijska svetilka 9,40 € Led baterijska svetilka 2,41 €

S0929215

EY02717

EY02721

EY02714 EY01856

EY02715EY01857

EY01853

EY01855

S0584316

S0584314
S0929272

EY01675

EY01676EY01677

S0584315

Svetilka 2,11 € Žepni nož 2,83 € Strgalo za led 0,72 €

EY02722

Močna 5W baterijska svetilka. Deluje na 3 AAA baterije, ki so 
priložene. Pakirana v kartonski škatli. 

20,4 x 3,7 x 3,7 cm

3W baterijska svetilka. Sveti v treh stopnjah - močna, optimalna 
in utripanje. Deluje na 3 AAA baterije, ki so priložene. Pakirana je 
v etuiju.

10,5 x 3,5 x 3,5 cm

LED baterijska svetilka iz aluminija z 9-mi LED diodami. Deluje na 3 
AAA baterije (vključene v ceno).

9,2 x 2,6 x 2,6 cm

EY01679

Strgalo za led 0,45 € Večnamensko orodje 9,95 € Meter 3,12 €

S0929315

S0929333

EY01680

EY02678

EY02679EY02680

EY01699

S0929316

EY01700

Svetilka iz aluminija, 6-LED. Aluminij. 2 CR2032 bateriji vključeni.

2,8 x 4 x 2,8 cm

Žepni nož s sedmimi funkcijami, iz nerjavečega materiala. Pakiran 
je v etuiju.

8,9 x 2,6 x 1 cm

Strgalec ledu . Transparentna plastika.

10,8 x 22,4 cm

Strgalec ledu.

10,9 x 12 x 0,3 cm

9-delno večnamensko orodje iz nerjavečega jekla v ohišju iz 
aluminija. Pakirano v etui.

10 x 4,5 x 2,2 cm

5m, meter iz kovine in plastike.

8,5 x 7,5 x 4,5 cm

Velika izbira izdelkov za vsak dan - potiskani v vaših barvah! Preverite sami! www.eurotrade.si

Strgalo za
led

Žepni 
nož

Meter

Obesek 
za ključe



600D Nahrbtnik

EY02544
EY01550

16,55 €Potovalna torba

Potovalna torba, 600D poliester. 2 velika stranska žepa, spredaj 
majhen žep z zadrgo. Sprednji del torbe se popolnoma odpre.

65 x 30 x 30 cm

11,40 €Torba za obleko

Elegantna torba za obleko iz mikrovlaken.

56 x 53 x 50 cm

4,26 €Nahrbtnik

Nahrbtnik iz 600D poliestra z nastavljivimi naramnicami.

26 x 41 x 12 cm

9,48 €Torba za telovadbo

Torba iz 600D poliestra. Deljen prednji del, prednji žep in poltrdo 
dno.

52 x 30 x 25,5 cm

5,22 €Torba za dokumente

600D seminarska torba z dvema večjima žepoma in enim manjšim 
spredaj.

38 x 29 x 8,5 cm

10,40 €Torba

600D športna torba z dvema ločenima žepoma. Spodaj žep za 
športne copate.  Trdno dno z doplačilom.

52 x 49,5 x 32 cm

P02090.11

P04028.91

1,58 €Torba za dokumente 3,49 € 4,77 €Športna torba

EY01551

EY01554

EY01553

EY01555

S0362216

S0362224

P95017.94

P04028.92

P04028.94

P04028.33

P04028.09

P02090.33 P02090.54

P02090.96

P02090.97

P02090.09

P02090.01

P02090.04

P02090.95

P02090.94

P02090.92

P02090.91P02090.90

EY01556

S0362233

12010901 12010900 12010903

12010904

12010905

12010902

P95014.94

P95014.92P95014.91 P95017.91 P95017.92

600D torba za dokumente.

37 x 28 cm

Nahrbtnik z velikim in manjšim žepom na zadrgo in stranskim 
žepom z mrežico. Material 600D poliester.

29 x 38 x 14 cm

600D športna torba/vreča. 

ø  23,5 x 45 cm

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

Torbe, nahrbtniki |  www.eurotrade.si18



Večfunkcijska rutka iz elastana in poliestra.

50 x 25 cm

0,85 €Bandana

P95296.91 P95296.92 P95296.93

P95296.96

P95296.09

P95296.90

P95296.95
P95296.04

P95296.94

100% akril. Kapa s šestimi šivi na vrhu. Lahko se nosi zavihano ali 
odvihano. Dvoplasten material.

univerzalna velikost

2,10 €Pletena kapa

Kape in  klobuki|  www.eurotrade.si 19

Kapa s cofom

100% akril. Kapa s cofom, podložena s trakom iz flisa.

univerzalna velikost

9,23 €

Šal iz flisa

Šal iz flisa, Elevate. 260g/m2 flis. Primernen za kompletiranje s kapo 
iz flisa 1110550.

univerzalna velikost

5, 71 €

S0051027

Klobuk

S prilagodljivo vrvico.

univerzalna velikost

2,94 € Obojestranska kapa

95% bombaž, 5% elastan. Kapa s šestimi šivi na vrhu. Dvoplasten 
material v kontrastni barvi.

univerzalna velikost

4,39 €

S0051010

11105500

Kapa iz flisa

Kapa iz flisa, Elevate. 260g/m2 flis. Primerna za kompletiranje s 
šalom iz flisa 1110560.

univerzalna velikost

3,50 €

11105504 11105502 11105501

11105503

11105600

11105601

11105602
11105604

11105603P09232.90 P09232.91 P09232.92

P09232.11

P09232.04

P09232.94

Ženski šal iz viskoze.

70 x 180 cm

3,99 €Pašmina

TA1041

TA1042
TA1043

TA1040

TA1035 TA1036 TA1037 TA1038

TA1063
TA1062

TA1061

TA1056 TA1057 TA1058 TA1059 TA1060TA1044

TA1049

TA1053

TA1045 TA1046 TA1047 TA1048

TA1050 TA1051 TA1052

TA1054

TA1055

TA1039

obrnljiva kapa

črna - zelena črna - siva roza - siva siva - oranžna modra - siva

modra -rumena

bela - črna

rumena - črna

turkizna - zelena

črna črno - siva rjava siva svetlo modra

kraljevsko modra modro - rdeča zelena bela

roza rdeča

temno modra



Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340

T-majice, polo majice |  www.eurotrade.si20

6103644
6137244
6103344

6103651
6137251
6103351

FRUIT of the LOOM T-majica

T-majica iz bombaža. Na voljo v moški, ženski (oprijeta)  in otroški 
izvedbi. 
Velikosti - moške:  od S - 3XL (nekatere barve do 5XL)
Velikosti - ženske:  od XS - XXL
Velikosti - otroške :  od 92 - 164

160g/m2 bela; 165g/m2 barvna

2,40 €

2,40 €

ELEVATE Polo majica

Polo majica, v moški, ženski (oprijeta) in otroški različici.  Gumbi 
v barvi majice z vgraviranim logotipom blagovne znamke. 100% 
bombaž.
Velikosti - moške:  od XS - 3XL
Velikosti - ženske:  od XS - XXL
Velikosti - otroške :  od 104 - 164

200g/m2

1,80 €

6103630
6137230
6103330

6103634
6137234
6103334

6103636
6137236
6103336

6103640
6137240
6103340

61036AZ
61372AZ
61033AZ

6103647
6137247
6103347

6103694
6137294
6103394

61036PE
61372PE
61033PE

61036YT 
61372YT 
61033YT

61036ZU
61372ZU
61033ZU

6103652
6137252
6103352

6103632
6137232
6103332

6103641
6137241
6103341

61036K2
61372K2
61033K2

6103659 61036CQ 6103693 610363M

2,90 €

2,90 €

2,30 €

bela barvna

3808001
3808101
3808201

3808003
3808103
3808203

3808005
3808105
3808205

3808010
3808110
3808210

3808024
3808124
3808224

3808044
3808144
3808244

3808049
3808149
3808249

3808026
3808126
3808226

3808033
3808133
3808233

3808038
3808138
3808238

3808040
3808140
3808240

3808025
3808125
3808225

3808060
3808160
3808260

3808068
3808168
3808268

3808070
3808170
3808270

3808096
3808196
3808296

3808099
3808199
3808299

3808086
3808186
3808286

3808090
3808190
3808290

3808095
3808195
3808295

13,10 €

13,10 €

12,35 €

Nekatere velikosti (3XL in več) 
imajo lahko tudi višjo ceno!

bela temno modra sončno rumena črna travnato zelena rdeča

srednje siva oranžna viola kraljevsko modra nebesno modra azurno modra

svetlo roza mornarsko modra bordo rumena

olivna čokoladna pepelnato siva peščena

bela bela / temno modra svetlo rjava rumena bordo

rdeča rdeča / bela oranžna viola svetlo modra

modra temno modra temno zelena jabolčno zelena olivno zelena

rjava svetlo siva antracit siva pepelnato siva črna

6103638
6137238
6103338

zelena

61036GL
61372GL

svetlo grafitna
61036BX

opečnato rdeča

6103660

6103360

naravna
6103657
6137257
6103357

fuksija
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Softshell jakna izdelana iz 90% poliestra in 10% elastana. Na notranji strani ima prevleko iz flisa. Softshell 
je vodoodporen, odporen na veter, a hkrati diha in omogoča zračenje. Ima snemljivo kapuco. Na sprednji 
strani ima žepe za roke z zadrgo. Na koncu rokava omogoča nastavitev širine rokava z ježkom.

Velikosti - moške:  od XS - 3XL 
Velikosti - ženske:  od XS - XXL

Jopica s kapuco, zapenjanje s črno kovinsko zadrgo. Patent na rokavih, ima dva žepa 80% bombaž in 
20% poliester, brušen na notranji strani. 300g/m2.  
 
Velikosti - moške:  od S - 4XL 
Velikosti - ženske:  od S - XXL
Velikosti - otroške:  od 104 - 164

Jakna iz flisa, material je 100% poliester. Spredaj ima 2 žepa z zadrgo, na koncu rokavov odprtino za 
palce. 190 g/m². 

Moški softshell Brossard - velikosti od XS - 3XL
Ženski softshell Brossard- velikosti od XS - 3XL

67,86 €

67,86 €

300g/m²

Soft shell jakna Langley

3821201
3821101
3821301

3821224
3821124
3821324

3821225
3821125
3821325

3821244
3821144
3821344

3821260
3821160
3821360

3821270
3821170
3821370

3821296
3821196
3821396

3821299
3821199
3821399

3821249
3821149
3821349

35,81€

3948201

3948301

33,47 €

33,47 €

300g/m²

ELEVATE Jopica s kapuco

37,70 €

37,70 €

Brezrokavnik s snemljivo kapuco. Izdelan je iz 100% poliestra. Spredaj ima dva žepa. Brezrokavnik je 
odporen na veter. 

Velikosti - moške:  od S -3XL 
Velikosti - ženske:  od S - XXL

265 g/m²

Brezrokavnik Gravel

190 g/m²

ELEVATE Jakna iz flisa

3821295
3821195
3821395

bela črna bordo rdeča modra temno modra

temno zelena olivno zelena pepelnato siva antracit
modra

črna svetlo siva

rdeča3821233
3821133
3821333

oranžna 
3821286
3821186
3821386

rjava 

43,34 €

3948233

3948333

3948290

3948390

3948299

3948399

temno modra
3948249

3948349

antracit siva
3948295

3948395

3948225

3948325

3948244

3948344

Oranžna

bela

Zelena
3948268

3948368

43,34 €

3342942

3343042

3342968

3343068

3342949

3343049

3342999

3343099

moder zelen mornarsko moder črn

3342925

3343025

rdeč

3342901

3343001

bel

3931190

3931290

svetlo siva

3931195

3931295

antracit siva

3931199

3931299

črna

3931149

3931249

temno modra

3931144

3931244

modra

3931168

3931268

jabolčno zelena

3931125

3931225

bela
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EY02352 

EY02477 

1,42 €Set za barvanje 2,28 €Stojalo za zobno krtačko

EY02387

EY02475

EY02470

0,84 €Šilček

Lesen šilček s pokrovom v obliki pikapolonice

3,8 x 4,3 x 3,8 cm

že od 3,68 €Plišaste igrače

Različne dimenzije

že od 1,03 €Lesene igre in igrače

različne dimenzije

3,12 €Set za barvanje

11,7 x 20 x 1,9 cm

EY02473EY02476 EY02474

EY02416

EY02478 

EY02509

EY02416 EY02417

EY01650

EY01654

0,42 €Odsevnik

EY02035

EY02034

EY02038

EY02033

EY02037 EY02036

EY01649

EY01653

EY02377

Set za barvanje vsebuje: 8 listov za barvanje, 6 barvic in 25-listni 
blok.

89 x 10,4 x 1,2 cm

Leseno stojalo za zobno ščetko v obliki miške ali krokodila z dodano 
peščeno uro ( 3 minute). Pakirano v beli kartonski embalaži. 

7,5 x 8 x 4,0 cm

Varnostni odsevni obesek za ključe v obliki medvedka s karabinom 
iz mehke plastike.

6,2 x 7 x 0,3 cm

Številne mehke igrače več različnih oblik. Nekatere imajo priloženo 
odejico. Nudijo možnosti personalizacije.

Promocijske družiabne igre in igrače. Od klasičnih iger, kot sta 
domino in mikado, do številnih lesenih sestavljank za bistrenje uma.

Set za barvanje vsebuje: 12 lesenih barvic, 6 listov za barvanje. 
Pakirano v leseni embalaži.

Tisk ni vključen v ceno. Prodaja je namenjena samo pravnim osebam. Vse cene so brez DDV. info@eurotrade.si 01 / 43 42 340



Vezenje
To je zelo pogosta metoda označevanja tekstilnih izdelkov - majice, kape, puloverji, jopice… Grafiko v vektorski obliki 
se najprej pretvori v program - navodila za vezilni stroj. Ta potem avtomatsko izveze željeni vzorec. Je izredno obstojna 
metoda označevanja, tudi pri velikem številu pranj. Poseben čar daje vezenju tudi 3D oblika izvezenega motiva. Pri 
vezenju se uporablja posebna barvna lestvica sukancev.

Globoki ali slepi odtis
Tudi tukaj se 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.

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.

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

Sublimacijski tisk
Ta način tiska je možno nanesti na zelo široko paleto izdelkov. Pri tej metodi gre za termični prenos, podobno kot pri 
transfernem tisku, le da se tu barva ne prenese v sam material. Ta mora imeti poseben premaz oz. mora biti vpojen za 
sublimacijsko barvo. Tako lahko tiskamo na širok spekter izdelkov: skodelice, majice, športne drese, natikače, puzzle, ovratne 
trakove… Tiska se v večbarvni tehniki, mogoč pa je tudi tisk fotografij. Barve so žive, ločljivost je izredno visoka.

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.

Tisk na keramiko
Ta način tiska se uporablja za tisk keramičnih in steklenih izdelkov. Na skodelico ali podoben 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 ti. preslikače. Te motive se potem s preslikačev s toplotnim prenosom prenese 
na izbrane izdelke. Ta način tiska je obstojen tudi pri pranju. S pomočjo naših sodelavcev vam omogočamo to vrsto tiska v 
večbarvni tehniki - tudi fotografije.

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.

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.

Tiskamo, vezemo, graviramo!



Slovenski
tarok

Kraljevska igra s kraljevskimi ilustracijami.

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, 

Darilo s tematiko Slovenije

Komplet igralnih kart za remi, kanasto, 
bridge... Klasika s slovenskim pridihom! En 
komplet kart ima zadnjo stran opremljeno 

12,21 € + ddv

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
Kompletu 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.

Bled - Piran

z motivom zasneženega Blejskega otoka, zadnjo stran drugega  kompleta pa krasi 
čudovita poletna slika Pirana. Oba kompleta sta pakirana v lično kartonsko škatlico.

Remi
5,90 € + ddv


