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ŠTAMPILJKE
velika ponudba kvalitetnih štampiljk, barv za štampiljke in nadomestnih blazinic evropskih proizvajalcev Trodat in Colop

ŠTAMPILJKA V PISALU 
priročna, majhna štampiljka 

ŽEPNE ŠTAMPILJKE

papir, plastiko, steklo, kovino, les, tekstil in kožo

SUHI ŽIG 
 reliefni odtis 

na papir ali nalepke

ŠTAMPILJKA ZA V TORBICO ALI V ŽEP, VEDNO PRI ROKI

 BARVE ZA ŠTAMPILJKE - ÈRNILA  za odtis na 

jajca, sir, meso

UV črnila: vidna in nevidna 

NADOMESTNE BLAZINICE 

PRALNE MASKE

iz brušenega nerjavečega jekla
kakovostne obdelave.
Robustno in močno ohišje.

 Trodat Professional DATIRKE ZA OKROGLI ODTIS

V ceno 2 slojne maske 
je vključen več barvni tisk, 
trakovi maske: 
izberete 1 od 8 standardnih barv.

2 slojna maska, 
2 poliesterska sloja, elastični trakovi,

možnost barvega tiska. 
3 slojna maska, 

3 poliesterski sloji, elastični trakovi,
možnost barvne podlage in enobarvnega tiska. 

Izdelek je v skladu z REACH standardom in je 
?preizkušen po 10 ciklih pranja (60 ).

velikost za odrasle: ca. 13(v) x 20 (d)cm 
(brez odprtin za ušesa).

HITRA IZDELAVA
ŠTAMPILJK

ZDI E LA AR VTI A

H

V ceno 3 slojne maske
je vključen enobarvni tisk na eno mesto,

 podlaga: izberete 1 od 20 standardnih barv,
trakovi maske: izberete 1 od 8 standardnih 

barv.

Cena 3 slojne maske 
pri naročilu enakega motiva in

 enakih barv podlage 
 100 kos in več 2,09Ä + ddv       
 250 kos in več 1,99Ä + ddv
 500 kos in več 1,79Ä + ddv

Cena 2 slojne maske 
pri naročilu enakega motiva in
enakih barv trakov
100 kos in več 2,09Ä + ddv       
250 kos in več 1,99Ä + ddv
500 kos in več 1,79Ä + ddv

standardne barve elastičnih trakov za dvo in tri slojne maske

BELA

standardne barve podlag za 3 slojne maske
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PR799

Face-Mask 5 Pack

Material:

160g/ m², 95% cotton, 5% elastane, single jersey

Sizes:

onesize

white black dark grey heather grey khaki brown bottle lime

red burgundy pink hot pink purple royal navy

Pralne dvoslojne maske za ponovno uporabo, z možnostjo nastavitve velikosti, protimikrobni 
zaključek Silvadur ™ 930 zavira rast mikrobov, vodoodbojni zaključek Zelan ™ R3, ni medicinski 
izdelek, izključno za zasebno uporabo, pralno 60 °, velikost: ca. 27x12cm

Cena: 2,00 Ä + DDV za kos 
pakiranje po 5 kos

potiskana 1/0 pri 100 kom =2,50 Ä+ddv
potiskana 1/0 pri 250 kom =2,40 Ä+ddv
potiskana 1/0 pri 500 kom =2,30 Ä+ddv

  
+ DDV za 50 kom

7,95 Ä

Pralna 3 slojna maska Fruit of the Loom
Material: 100 % bombaž (lahko vsebuje 
delce srebra in/ali bakra)
Triplastna maska za ponovno uporabo z 
elastičnim gumijastim trakom v tkanju na 
straneh, za dobro prilagajanje. 
Protimikrobna plast pomaga preprečevati 
bakterije in ščiti pred vonjavami. Zračna 
maska, pralna na 60°. 
V črni in beli barvi.
Velikost: univerzalna, približno 17,5 x 12,5 

  
+ DDV za 10 kom

2,50 Ä

MASKE ZA ENKRATNO UPORABO

modro/bele črne

PRALNE MASKE 

Cena: 2,00 Ä + DDV za kos 
pakiranje po 5 kos

  
+ DDV za kos

0,159 Ä   
+ DDV za kos

0,25 Ä

potiskana 1/0 pri 100 kom =2,50 Ä+ddv
potiskana 1/0 pri 250 kom =2,40 Ä+ddv
potiskana 1/0 pri 500 kom =2,30 Ä+ddv


