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LAURIA MOELA

Oblíbená hliníková reklamní tužka. Matné tělo se dvěma 
stříbrnými proužky a chromovými doplňky.
Velkoobsahová modrá náplň.
Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk.
Velikost propisky: 10 x 137 mm
Velikost potisku:  6,8 x 65 mm

Oblíbená hliníková reklamní tužka. Lesklé tělo se dvěma 
stříbrnými proužky a chromovými doplňky. Velkoobsahová 
modrá náplň. 
Rozměr propisky: 10 x 137 mm
Velikost potisku 6,8 x 65 mm

Kuličkové pero je vyrobeno z hliníku se stříbrnými doplňky jako 
jsou špička, klip a cvakátko. Úchopová část má 10 stříbrných 
proužků po celém obvodu tužky.
Náplň X20, modře píšící. 
Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk.
Velikost propisky: 9 x 145 mm
Velikost potisku 5 x 65 mm

Kuličkové pero je vyrobeno z hliníku. Tužka má chromové 
doplňky. Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk. 
Velikost propisky: 9 x 138 mm
Velikost potisku: 5 x 70 mm

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 27,-

21 - 50 26,-

51 - 100 24,-

101 - 500 23,-

501 - 1000 22,-

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 25,-

21 - 50 23,-

51 - 100 22,-

101 - 500 20,-

501 - 1000 19,-

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 30,-

21 - 50 27,-

51 - 100 25,-

101 - 500 23,-

501 - 1000 21,-

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 27,-

21 - 50 26,-

51 - 100 24,-

101 - 500 23,-

501 - 1000 22,-

Reklamní propisky jsou jedním z nejoblíbenějších reklamních předmětů a to nejen kvůli ceně, ale největší výhodou je, že kuličkové pero je potřeba všude.  Reklamní propiska upozorní na vaší fi rmu víc, 
než jiné neužitečné reklamní předměty.  Hodí se také jako dárek pro Vaše budoucí i stávající obchodní partnery. Kovové propisky mají nejen decentní design, ale hlavně dobře píší. Popis (gravírování) 
se vytváří laserem a dochází k odstranění barevného povrchu, pod kterým vynikne kov a vytvoří se tak velmi trvanlivá plastická kresba. Tato forma popisu je trvalá a vydrží po celou dobu životnosti 
propisky. Logo Vaší fi rmy s důležitými informacemi o vaší fi rmě, jako jsou třeba internetové stránky vaší fi rmy, či emailová adresa je na kuličkových perech dobře vidět a Vaši obchodní partneři Vás mohou 
snadno kontaktovat.
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BIANA MUNK
Kuličkové pero  s matným povrchem je vyrobeno z hliníku, její 
úchopová část je z černé pryže, která je posázena masážními 
výstupky. Tužka má také chromové doplňky.
Náplň - X20 -10,7 mm, modře píšící.
Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk. 
Velikost propisky: 9 x 134 mm
Velikost potisku 5 x 60 mm

Kuličkové pero  vyrobeno z hliníku, její úchopová část je 
ozdobena kamínky. Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk. 
Velikost propisky: 10 x 135 mm
Velikost potisku: 6,8 x 70 mm

KENTA
Kovová hliníková tužka.
Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk.
Celikost propisky: 9 x 135 mm
Velikost potisku 5 x 135 mm

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 25,-

21 - 50 23,-

51 - 100 21,-

101 - 500 19,-

501 - 1000 18,-

LIMET

Dárková krabička

Kovová - hliníková tužka s matným povrchem, zdobená na úchopu 
různě širokými proužky a se zajímavě řešenou cvakací částí.
Modře píšící velkoobsahová náplň.
Vhodné pro laserové gravírování. 
Stříbrný potisk.
Velikost propisky: 10 x 147 mm
Velikost potisku 6.8 x 70 mm

Dárková krabička na jednu psací potřebu. Krabičku dodáváme včetně potisku. 

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 28,-

21 - 50 25,-

51 - 100 23,-

101 - 500 22,-

501 - 1000 21,-

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 99,-

4 - 10 40,-

11 - 20 27,-

21 - 50 26,-

51 - 100 24,-

101 - 500 23,-

501 - 1000 22,-

množství cena za ks včetně 
potisku

1 - 3 110,-

4 - 10 60,-

11 - 20 34,-

21 - 50 32,-

51 - 100 30,-

101 - 500 28,-

501 - 1000 27,-

Objednávání zboží:
Při objednávce uveďte název propisky, požadovanou barvu, množství a text nebo logo pro potisk. Uveďte rovněž fakturační adresu a adresu, 

na kterou požadujete zboží dopravit, je-li jiná než fakturační adresa. Objednávku zašlete e-mailem na obchod@arbo.cz.
ARBO CKP s.r.o., Teslova 12, 702 00 Ostrava, tel.: 596 134 551, fax: 596 134 612 nebo 800 178 423

www.kancelarskepotreby.cz

typ cena za ks

krabička s potiskem 120,-

ceny bez DPH

Uvedené ceny jsou za jedostranný tisk. Pro oboustranný tisk vám uděláme kalkulaci.

Barevné vyobrazení se může od skutečnosti nepatrně lišit.

lakovaný povrch
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