Katalog produktů

SERVISNÍ VISAČKY

Podložky pod RZ
Podložka pod registrační značku je ideální prostor pro Vaši mobilní reklamu.
Elegantní 3D podznačky nabízí dobře viditelnou prezentaci Vaší společnosti na
každé auto či motorku.
Dejte o sobě vědět atraktivní reklamou s 3D efektem na auto nebo moto
podznačce.
Podložky se vyznačují nejen skvělým a trvanlivým vzhledem, jedinečným
systémem vkládání registrační značky, ale i použitím kvalitního a pružného PP
plastu.
Podložky se skládají ze dvou částí, přičemž obě části výrobku splňují mechanické
zkoušky od -30°C do 80°C v ohybu, krutu a pružnosti při vkládání a vyjímání
registrační značky.
Chromové fólie či fólie v kombinaci s barvou vytváří exkluzivní vzhled
a reklama se tak stává skvělým marketingovým nástrojem.
Nově jsme do naší nabídky zařadili podložky s 2D tiskem.
Objednávka na auto podznačky v 2D i 3D provedení a moto podznačky
od 150 a 200 ks (závisí na designu).
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Parfém do auta
Pinotti Custom - papírový parfém do auta
Papírový osvěžovač do auta je dokonalým propagačním
předmětem pro Vaši společnost.
Plnobarevný digitální oboustranný potisk (každá strana
může mít jinou graﬁckou podobu).
Výběr z mnoha tvarů a vůní.
Vlastní tvar již od 2000 ks.
Objednávka papírových vůní od 150 ks od jedné vůně.

Pinotti Custom Wood Star - parfém do auta - lahvička
Skleněná lahvička s parfémem a dřevěným víčkem.
Etiketa o rozměrech 38x23mm je určena pro Vaši
reklamu.
Šňůrka pro jednoduché zavěšení.Lahvičku stačí na
chvíli otočit a vůně se rozvoní po celém voze.
Minimální objednávka 50 ks. Vůně lze v jedné
objednávce kombinovat.

Nabídka vůní:
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Utěrka z mikrovlákna
S p e c i á l n í u tě r ka v h o d n á p ro č i š tě n í s ke l ,
čoček brýlí, displejů a CD bez jejich poškrábání.
Díky mikrotechnologii nedochází k rozmáznutí
nečistoty, ale k dokonalému setření. Na běžné čištění
se používá suchý.
Možnost plnobarevného digitálního tisku s reklamou
Vaší společnosti.
Rozměr utěrky je 175x145 mm.
Minimální objednávky od 150 ks.
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3D sticker
3D sticker je luxusní a elegantní samolepka, plastová či
epoxidová, kterou lze nalepit na téměř jakýkoliv
povrch.
Na zadní straně plastové nálepky je použita 3M páska,
která se výborně přizpůsobuje lepenému povrchu.
Maximální rozměry plastového stickeru jsou
60x90mm a 110x24mm.

Epoxidová nálepka
Nálepky s epoxidovou pryskyřicí se vyznačují dlouhou
trvanlivostí a velmi dobře odolávají vlivům vnějšího
prostředí. Pryskyřicový povrch s UV brání vyblednutí
potištěné nálepky.
Epoxidové nálepky stejně jako plastové stickery lze
nalepit téměř na každý nesavý, rovný či mírně
zaoblený povrch.
Objednávky od 150ks.
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Kovové klíčenky
Kovové klíčenky s vlastním motivem
Etiketa je zalitá pryskyřicí (UV a otěru odolná).
Možnost různého oboustranného digitálního tisku
a výběru mezi karabinou či kroužkem.
Objednávky kovových klíčenek od 100ks.

Silikonové klíčenky
Silikonové klíčenky lze plně přizpůsobit Vašim
požadavkům.
Nabízíme Vám možnost vlastního originálního tvaru,
kterým se může stát i Vaše logo.
Na 3D efekt, který zdobí silikonové klíčenky a činí je
výjimečné, lze použít téměř jakýkoliv design. Použití
více barev je samozřejmostí.
Objednávky již od 150ks.
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Držák mobilního telefonu
Držák mobilního telefonu s Vaší reklamou je praktický
a pro zákazníka hodnotný dárek.
Tento výrobek je lehký, kompaktní a neobyčejně
přizpůsobivý. Vyrobený z velmi pružného téměř
nezlomitelného plastu.
Držák telefonu není potřeba šroubovat, pouze
zasunete do výdechu ventilace vozu. Tímto
způsobem uchycení, nezabírá místo a poskytuje
pevné a bezpečné upevnění Vašeho mobilního
telefonu.
Je vhodný pro malé tlačítkové telefony i smartphone
s úhlopříčkou až 6".
Pro Vaši reklamu je připravena etiketa o rozměrech
93x47mm s možností natisknutí Vašeho ﬁremního
loga v plném digitálním vícebarevném tisku.
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Klíčenky
Kožené klíčenky
Kožené klíčenky Vám vyrobíme s Vaším logem a
motivem z pravé hovězí kůže.
Výběr z mnoha barev a tvarů.
Možnost použití dvou barev kůže na jedné klíčence
(např. na vrchní části klíčenky bude použita červená
kůže a na spodní části černá kůže).
Vlastní tvar či oboustranná ražba za příplatek.
Objednávky od 150 ks bez příplatku za šablonu.
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Reklamní šňůrky na krk
Reklamní šňůrky na krk s vlastním potiskem jsou
skvělým propagačním předmětem na který
můžeme umístit Vaše logo.
Plnobarevný digitální potisk může být jednostranný
či oboustranný. Saténová šňůrka na krk je ukončena
kovovou karabinou, kterou lze doplnit úchytkou na
mobil. Možnost plastového uzávěru.
Délka šňůrky je cca 90cm a šířka 1,5 či 2,5cm
Objednávky od 150ks.
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Velurové autokoberce
Premium
Autokoberce jsou vyráběny přímo pro daný typ
a u to m o b i l u z n ej kva l i t n ěj š í h o m a te r i á l u s
polyamidovými vlasy, který se vyznačuje vysokou
trvanlivostí a pružností.
Koberce jsou obšity EKO kůží - výběr z více barev.
Tloušťka koberce je 9mm. Hmotnost: 2300g/m²
(ﬂeece 650g/m² ).
Dno koberců je vyrobeno z pevné gumy. Mají
podlahové úchyty (zátky).
Seznam značek aut naleznete na konci katalogu.
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Servisní visačky
Servisní visačky jsou skvělým pomocníkem při správě
klíčů.
Na jednu stranu umístíme Vaše logo nebo jiné Vámi
požadované údaje a na druhé straně je místo pro údaje
o konkrétním autě (SPZ, ...).
Po odevzdání auta klientovi, zůstává visačka na klíčích
a slouží jako vizitka nebo klíčenka s Vašimi údaji.
Visačky jsou vyrobeny z neroztržitelné polyesterové
laser fólie, která je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Objednávka od 10 archů SRA3 (300 ks visaček).
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Prodejní displej
Prodejní displej se umístí za předním nebo bočním
sklem.
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Ochranné papírové koberečky
Jednorázové ochranné papírové autokoberce
zabraňující znečištění podlahy vozu.
Papírové autokoberce jsou praktickou pomůckou
nejen pro místa profesionálního čištění interiérů
vozidel, ale i pro autoservisy a všechny ostatní
zařízení, které přicházejí do styku s interiérem
automobilu.
Ochranné koberečky zabraňují dalšímu zbytečnému
zašpinění vozidla.
Předávejte svým zákazníkům auta čistá, bez rizika
dalšího ušpinění.
Rozměry papírových koberečků: 60x42cm
Objednávka pro tisk od 500ks.

bílý papír

bílý papír
s šedým potiskem

natronový papír
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Plastový otvírák s magnetem
Plastový otvírák s magnetem je vhodným
reklamním předmětem.
Na zakázku Vám vyrobíme otvírák s potiskem dle
Vašeho přání.
Rozměry otvíráku: 60x18 mm.
Minimální množství pro objednání s vlastní
reklamou je 100ks.
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Seznam typů autokoberců

