Emlékplakett bükk
PL2
keményfa plakett
dombornyomott
ón- vagy rézlemezzel
(a plakett felnyíló külső
és belső oldala
igény szerint gravírozható,
bármilyen szöveggel, fényképpel,
logóval vagy aláírással.
A belsejében található
dombornyomott ón- vagy rézlemez
alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Lemez mérete: ø70 mm
Plakett mérete: 110×100×25 mm
1 db nettó 7.720 Ft
2-10 db nettó 6.640 Ft
11 db-tól nettó 5.550 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db-30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Flexi plakett
PL2A
hajlékonyfa plakett
dombornyomott
ón- vagy rézlemezzel
(a plakett felnyíló külső
és belső oldala
igény szerint gravírozható,
bármilyen szöveggel, fényképpel,
logóval vagy aláírással.
A belsejében található
dombornyomott ón- vagy rézlemez
alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
1 db nettó 7.720 Ft
2-10 db nettó 6.640 Ft
11 db-tól nettó 5.550 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan
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Emlékkönyv plakett
PL191
könyvszerűen nyitható plakett
dombornyomott
ón- vagy rézlemezzel
(a plakett külső és belső oldala
igény szerint gravírozható,
bármilyen szöveggel, fényképpel,
logóval vagy aláírással.
A nyitáskor jobb oldalon,
szemben lévő oldalon található
dombornyomott ón- vagy rézlemez
alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Lemez mérete: ø70 mm
Plakett mérete: 110×100×25 mm
1 db nettó 7.720 Ft
2-10 db nettó 6.640 Ft
11 db-tól nettó 5.550 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Emlékkönyv plakett dupla
PL191A
könyvszerűen nyitható plakett
dombornyomott ón- vagy rézlemezzel
(a plakett nyíló külső és belső oldala
igény szerint gravírozható, bármilyen szöveggel,
fényképpel, logóval vagy aláírással.
A nyitáskor középen található dombornyomott
ón- vagy rézlemezek alkalmasak céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Lemezek méretei: 2×ø70 mm
Plakett mérete: 130×155×25 mm
1 db nettó 17.000 Ft
2-10 db nettó 15.900 Ft
11 db-tól nettó 12.450 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan
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Emlékkönyv plakett A/5
PL191B
könyvszerűen nyitható plakett
öntött, dombornyomott kivehető éremmel
(a plakett külső és belső oldala
igény szerint gravírozható,
bármilyen szöveggel, fényképpel,
logóval vagy aláírással.
A nyitáskor jobb oldalon,
szemben lévő oldalon található öntött
és dombornyomott ón- vagy rézlemez
alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Dombornyomott lemez mérete: ø70 mm
az öntött babérkoszorús kerettel: ø90 mm.
Plakett mérete: 170×125×30 mm
1 db 17.100 Ft
2-10 db 16.260 Ft
11 db-tól 13.780 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Emlékkönyv plakett
PL191C
könyvszerűen nyitható plakett
öntött, dombornyomott kivehető éremmel
(a plakett külső és belső oldala
igény szerint gravírozható, bármilyen szöveggel,
fényképpel, logóval vagy aláírással.
A nyitáskor jobb oldalon,
szemben lévő oldalon található
öntött és dombornyomott ón- vagy rézlemez
alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Dombornyomott lemez mérete: ø50 mm
az öntött babérkoszorús kerettel: ø70 mm.
Plakett mérete: 110×100×25 mm
1 db nettó 10.000 Ft
2-10 db nettó 8.690 Ft
11 db-tól nettó 7.840 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan
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Emlékplakett bükk
PL2C
keményfa plakett öntött, dombornyomott éremmel
(a plakett felnyíló külső és belső oldala igény szerint
gravírozható, bármilyen szöveggel, fényképpel,
logóval vagy aláírással. A belsejében található
dombornyomott ónlemez alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Dombornyomott lemez mérete: ø50 mm
az öntött babérkoszorús kerettel: ø70 mm.
Az öntött érem és a dombornyomott lemez
2 féle színben választható (ón vagy bronz).
Plakett mérete: 110×100×25 mm
1 db nettó 10.120 Ft
2-10 db nettó 8.695 Ft
11 db-tól nettó 7.840 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Emlékplakett
PL2D
két színű öntött, dombornyomott érem tolótetős fadobozban - 11×11 cm
(a doboz teteje igény szerint gravírozható,
bármilyen szöveggel, fényképpel, logóval
vagy aláírással. A belsejében található
dombornyomott ónlemez alkalmas céges logók
vagy címerek ábrázolására.)
Dombornyomott lemez mérete: ø50 mm
az öntött babérkoszorús kerettel: ø70 mm.
Az öntött érem és a dombornyomott lemez
2 féle színben választható (ón vagy bronz).
Plakett mérete: 110×110×25 mm
1 db nettó 7.990 Ft
10 db-tól nettó 6.840 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Emlékplakett
PL2E
két színű öntött, dombornyomott érem
tolótetős fadobozban - 12×12 cm
(a doboz teteje igény szerint gravírozható,
bármilyen szöveggel, fényképpel, logóval vagy aláírással.
A belsejében találhatódombornyomott ónlemez
alkalmas céges logók vagy címerek ábrázolására.)
Dombornyomott lemez mérete: ø70 mm
az öntött babérkoszorús kerettel: ø90 mm.
Plakett mérete: 120×120×25 mm
1 db nettó 9.150 Ft
10 db-tól nettó 7.950 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan
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Álló plakett, kicsi
PL2F
bükk plakett, fém dombornyomott éremmel

Álló plakett, kicsi
PL2G
dió talpas plakett, fém dombornyomott éremmel
Lemez mérete: ø70 mm
(a dombornyomott lemez három színben kapható:
arany, ezüst, bronz)
Plakett magassága: 195 mm
1 db 8.860 Ft
2-10 db 7.540 Ft
11 db-tól 6.680 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Álló plakett, nagy
PL2H
bükk plakett, fém dombornyomott éremmel

Álló plakett, nagy
PL2J
dió talpas plakett, fém dombornyomott éremmel
Lemez mérete: ø70 mm
(a dombornyomott lemez három színben kapható:
arany, ezüst, bronz)
Plakett magassága: 235 mm
1 db 10.010 Ft
2-10 db 8.690 Ft
11 db-tól 7.840 Ft
Klisé készítése:
10 db-ig 14.860 Ft
11 db – 30 db-ig 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Öntött érmek
7-9 cm átmérővel

Öntött, dombornyomott érmek
Öntött érem 5.200 Ft/db-tól
Klisé készítése 31.000 Ft
elkészítési idő 4-6 hét

Fém kitűzők
egyedi méretben, formában,
festett változatban is.

Kérje ajánlatunkat!
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Emléklap - A/5
EL14
hajlékony fából,
színes nyomtatással
Méret: 148×210 mm
nettó 1.740 Ft

Emléklap - A/4
EL22
hajlékony fából,
színes nyomtatással
Méret: 210×297 mm
nettó 2.900 Ft

Emléklap - A/3
EL139
hajlékony fából, színes nyomtatással
Méret: 297×420 mm
nettó 5.800 Ft

Emléklap - A/5
EL14A
hajlékony fából, gravírozva
Méret: 148×210 mm
nettó 3.995 Ft

Emléklap - A/4
EL22A
hajlékony fából, gravírozva,
gravírtól függően változó ár
Méret: 210×297 mm
nettó 6.230 Ft

Emléklap - A/3
EL139A
hajlékony fából, gravírozva,
gravírtól függően változó ár
Méret: 297×420 mm
nettó 8.580 Ft

Emléklapok háttérgravírozása
nettó 1.715 Ft

Egyszeri szerkesztési költség
nettó 2.000 Ft
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Oklevél tartó mappa - A/4
OT29
bordó, zöld, vagy kék plüss,
szita- vagy UV nyomással
min. rendelés: 5 db
Méret: 310×230×10 mm
nettó 5.150 Ft
+ mappa szerszámköltség
nettó 4.650 Ft

Oklevél tartó fa mappa - A/5
OT29A
gravírozva
Méret: 225×170×18 mm
nettó 4.940 Ft

Oklevél tartó mappa - A/4
OT29B
gravírozva
Méret: 320×230×18 mm
nettó 6.080 Ft

Városkulcs, kicsi
VK755
gravírozott tolótetős fadobozban
Méret: 180×108×30 mm
nettó 10.830 Ft

Városkulcs, nagy
VK755A
gravírozott tolótetős fadobozban
Méret: 270×148×35 mm
nettó 15.550 Ft
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Fa felíró tábla - A/4 - Nyírfa
FT02

Fa felíró tábla - A/4 - Bükk
FT01

gravírozva
Méret: 315×210 mm
nettó 2.150 Ft

gravírozva
Méret: 315×210 mm
nettó 3.150 Ft

Fa falióra - A/4
FÓ729
színes nyomtatással, egyedi kivitelben
Méret: 210×297 mm
1-4 db nettó 5.570 Ft
5-9 db nettó 5.196 Ft
10 db-tól nettó 4.720 Ft
+ vágott szél technikai költsége
A/4 méretnél nettó 500 Ft

Fa falióra - A/3
FÓ729A
színes nyomtatással, egyedi kivitelben
Méret: 297×420 mm
1-4 db nettó 9.355 Ft
5-9 db nettó 8.695 Ft
10 db-tól nettó 8.030 Ft
+ vágott szél technikai költsége
A/3 méretnél nettó 948 Ft

Fa puzzle - A/3
P710/1B
vászonzsákban, 69 db elem
Méret: 297×420 mm
nettó 6.575 Ft

Fa puzzle - A/3
P710/1C
ﬂexi fadobozban, 69 db elem
Méret: 297×420 mm
nettó 7.285 Ft

Fa puzzle - A/4
P710
vászonzsákban, 48 db elem
Méret: 210×297 mm
nettó 3.385 Ft

Fa puzzle - A/4
P710A
ﬂexi fadobozban, 48 db elem
Méret: 210×297 mm
nettó 4.295 Ft
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Díszdobozos tollaink a feliratozás árát
nem tartalmazzák!
Fém lézertoll
TL707A
gravírozott fa tartóban
Méret: 155×20×45 mm
nettó 1.760 Ft

Bükkfa golyóstoll 1-es*
TL707B
gravírozott bambusz tokban
Méret: 162×23×42 mm
nettó 3.112 Ft

Bükkfa tollkészlet 2-es*
TL707C
gravírozott bambusz tokban
Méret: 162×23×42 mm
nettó 7.218 Ft
*(A tollszettek alapanyaga raktári készlettől függően változhat.)

Rózsafa toll 1-es
TL707D
gravírozott rózsafa tokban
Méret: 160×24×40 mm
nettó 5.187 Ft

Rózsafa toll 2-es
TL707E
gravírozott rózsafa tokban
Méret: 172×24×56 mm
nettó 4.450 Ft
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Rózsafa toll 2-es
TL707F
(domború)
gravírozott rózsafa tokban
Méret: 205×39×64 mm
nettó 10.054 Ft

Rózsafa toll 3-as
TL707G
gravírozott rózsafa tokban
Méret: 170×24×74 mm
nettó 5.690 Ft

Bambusz pendrive -16 Gb
PEN02
kihajtós, gravírozott
Méret: 61×29×10 mm
nettó 5.280 Ft

Fa pendrive -16 Gb
PEN01
kerekített, gravírozott
Méret: 61×29×10 mm
nettó 4.030 Ft

Fa medál, kicsi
FM230
nyakba akasztós, gravírozható
Méret: ø50 mm
nettó 550 Ft

Fa medál, nagy
FM230A
nyakba akasztós, gravírozható
Méret: ø65 mm
nettó 750 Ft
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Üvegdíj
ÜD01
fekete díszdobozban
Méret: 124×175 mm
nettó 5.440 Ft
+ gravírozás nettó 1.987 Ft/db
+ UV nyomás nettó 1.415 Ft/db

Üvegdíj
ÜD02
fekete díszdobozban
Méret: ø150 mm
nettó 4.250 Ft
+ gravírozás nettó 1.415 Ft/db
+ UV nyomás nettó 787 Ft/db

Üvegdíj
ÜD03
fekete díszdobozban
Méret: ø90 mm
nettó 3.450 Ft
+ gravírozás nettó 787 Ft/db
+ UV nyomás nettó 393 Ft/db

44

Nyolcszögletű üveg trófea
ÜD04
fém kitámasztóval, gravírozva,
díszdobozban
Méret: 140×140 mm
nettó 5.700 Ft

Nyolcszögletű üveg trófea
ÜD04/1
fém kitámasztóval, UV nyomással,
díszdobozban
Méret: 140×140 mm
nettó 4.990 Ft

Asztali üveg szett
AÜ881
dekupázsolt üvegtányér fa talpon
Méret: 120×120 mm
1 db nettó 4.000 Ft
2-10 db-ig nettó 3.300 Ft
10 db-tól nettó 2.510 Ft

Asztali üveg szett
AÜ881A
dekupázsolt üvegtányér fa talpon
Méret: 200×200 mm
1 db nettó 4.785 Ft
2-10 db-ig nettó 4.000 Ft
10 db-tól nettó 3.370 Ft

Üvegtányér szett
AÜ881B
gravírozott üvegtányér fa talpon
Méret: ø220 mm
1 db nettó 4.785 Ft
2-10 db-ig nettó 4.000 Ft
10 db-tól nettó 3.370 Ft

45

Bárium kristály vörösboros pohár
PH01
0,75 ml, csak 6-os szettben rendelhető
nettó 1000 Ft/db

Bárium kristály vörösboros pohár
PH01G
csak 6-os szettben rendelhető, gravírozva
nettó 1.200 Ft/db

Bárium kristály fehérboros pohár
PH02
0,375 ml, csak 6-os szettben rendelhető
nettó 1.000 Ft/db

Bárium kristály fehérboros pohár
PH02G
csak 6-os szettben rendelhető, gravírozva
nettó 1.200 Ft/db

Bárium kristály pezsgős pohár
PH03
csak 6-os szettben rendelhető
nettó 1.000 Ft/db

Bárium kristály pezsgős pohár
PH03G
csak 6-os szettben rendelhető, gravírozva
nettó 1.200 Ft/db

Bárium kristály pálinkás pohár
PH04
csak 6-os szettben rendelhető
nettó 1.000 Ft/db

Bárium kristály pálinkás pohár
PH04G
csak 6-os szettben rendelhető, gravírozva
nettó 1.200 Ft/db

46

Sörös korsó - 0,3 l
SK798A
sima vagy foci-mintás felületű,
ón fedéllel, egyedi fém nyomattal
10 db-ig nettó 5.740 Ft
11-49 db-ig nettó 5.190 Ft
50 db-tól nettó 4.330 Ft
Klisé készítése fém nyomathoz:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db-30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan

Sörös korsó - 0,5 l
SK798B
sima vagy foci-mintás felületű,
ón fedéllel egyedi klisé gyártása
igény szerint
10 db-ig nettó 5.900 Ft
11-49 db-ig nettó 5.315 Ft
50 db-tól nettó 4.330 Ft
+ gravírozás nettó 1.140 Ft/db
Klisé készítése fém nyomathoz:
10 db-ig nettó 14.860 Ft
11 db-30 db-ig nettó 7.900 Ft
30 db fölött díjtalan
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Névjegykártya
NV119
hajlékony fából, színes nyomtatással
Méret: 90×50 mm
100-199 db-ig nettó 190 Ft
200-299 db-ig nettó 175 Ft
300-399 db-ig nettó 160 Ft
400-499 db-ig nettó 150 Ft
500 db fölött nettó 140 Ft

Névjegykártya
NV119G
hajlékony fából, gravírozva
Méret: 90×50 mm
9 db-ig nettó 520 Ft
10-49 db-ig nettó 460 Ft
50-99 db-ig nettó 400 Ft
100-499 db-ig nettó 340 Ft
500 db fölött nettó 260 Ft

Fa képeslap - meghívó
FK190
Méret: 150×100 mm, 200×100 mm
50 db-ig nettó 620 Ft
50 db fölött nettó 560 Ft
+ egyszeri technikai költség nettó 2.200 Ft

Könyvjelző és vonalzó
KJ156
hajlékony fából
Méret: 48×148 mm
a méret szövegtől függően változhat
nettó 450 Ft
+ egyszeri technikai költség nettó 1.890 Ft

Képeslap fém éremmel
FK190B
Méret: 200×100 mm
nettó 1.200 Ft
Klisé készítés:
nettó 5.980 Ft
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Vágott képeslap
FK190A
Méret: 200×100 mm
nettó 745 Ft

Fa kulcstartó, ovális
KT712A
min. rendelési mennyiség 25 db
Méret: 55×33 mm
nettó 310 Ft

Fa kulcstartó, kerek és téglalap
KT712B
gravírozva
min. rendelési mennyiség 25 db
kerek mérete: ø50 mm
téglalap mérete: 50×30 mm
nettó 512 Ft

Hűtőmágnes
KT725/1
Méret: 100×50 mm
nettó 500 Ft
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