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USB Twister

USB Twister OTG

USB.K00.20
USB z vrtljivim pokrovčkom. Ima plastično
ohišje s kovinskim nosilcem, ki je hkrati tudi
pokrovček. Na zalogi je 17 barvnih različic.
Ključki večjih kapacitet so na voljo tudi v verziji 3.0.

USB.K01.00
OTG različica ima standardni ter Micro USB
priključek za priklop na Android mobilne telefone. Manjši priključek je pokrit s pokrovčkom.

Kapaciteta: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Dimenzija: 58x19x10mm Prostor za tisk ali graviranje: 25x14mm

Kapaciteta: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Dimenzija: 72x20x11mm Prostor za tisk ali graviranje: 25x14mm

Barve:

Barve:
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USB Kartice
USB Kartica

USB Mini kartica

USB Kovanec

USB.K00.50

USB.K05.MC

USB.K05.CO

USB ključek v obliki kreditne kartice, z zložljivim
USB čipom, ki gre v vašo
denarnico. Omogoča večbarvni tisk na obe strani,
po celotni površini. Idealna za popolno personalizacijo.

USB ključek v obliki mini
kreditne kartice, z zložljivim USB čipom, ki gre v
vašo denarnico. Omogoča večbarvni tisk na obe
strani, po celotni površini.
Idealna za popolno personalizacijo.

USB ključek v obliki kovanca, z zložljivim USB čipom, ki gre v vašo denarnico. Omogoča večbarvni
tisk na obe strani, po celotni površini. Idealna za
popolno personalizacijo.

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija:
85,4 x 54,1mm Prostor za
tisk: po celotni površini

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija: 60x30mm Prostor za
tisk: po celotni površini

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija:
premer 43mm Prostor za
tisk: po celotni površini

Možen večbarvni tisk po celi površini na
obe strani

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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Leseni USB ključki
USB Twister les

USB Eko les

USB Oval

USB.K00.30

USB.K00.40

USB.K00.60

USB Twister les je lesena različica popularnega twisterja. Izdelan je iz
svetlega javorjevega lesa.
Vrtljiv kovinski pokrovček
je idealen za graviranje.

Model USB Eko les, ki se
zapira s pregibom. Izdelan je iz svetlega javorjevega lesa. Iealen je za
graviranje.

Model USB Oval, ki se
zapira z magnetnim
pokrovčkom. Izdelan je
iz svetlega javorjevega
lesain je idealen za graviranje.

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija: 58x19x10 mm Prostor
za tisk ali graviranje:
25x14mm

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija: 64x23x14mm Prostor za tisk ali graviranje: Po celotni površini

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija:
61x29x10,5mm Prostor
za tisk ali graviranje: Po
celotni površini

Idealno za lasersko graviranje
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USB Ključ

USB Malečnik

USB Snežnik

USB.K80.00

USB.K03.01

USB.K03.21

Kovinski USB ključ v obliki
ključa. Polirano ali eloksirano ohišje je primerno za
graviranje, ki je elegantno
in 100% obstojno.

Minimalističen
kovinski
USB ključek z pokrovčkom ki se vrti in dodanim
obročkom za ključe.

Eleganten kovinski USB
ključek. Možna je tudi dodelava - tisk, graviranje.

Kapaciteta:
4GB, 8GB,
16GB in 32GB Dimenzija:
57x25x4mm Prostor za
tisk: 30x8mm

Kapaciteta: 8GB, 16GB in
32GB Dimenzija: 43,7mm
x17,6mmx10,5mm Prostor
za tisk: 26mmx12mm

Kapaciteta: 8GB, 16GB in
32GB Dimenzija: 38,7mmx
12,4mmx0,45mm Prostor
za gravuro: 12mmx8,5mm

Barve:

Svetujemo
graviranje

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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USB Sponka za papir

Eden
najmanjših
ključkov

USB.K11.00

USB.K90.00

USB Sponka za papir je
mali USB ključek, ki je
hkrati tudi sponka za papir. Primeren za digitalni
tisk.

USB Mikro je ključek, ki
se zapira z vrtljivim pokrovčkom. Majhen in eleganten. Pokrovček je primeren za graviranje.

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB, 32GB
Dimenzija: 38x5x14mmProstor za tisk ali graviranje: 25x8mm

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB, 32GB
Dimenzija: 12,5x33x6mm;
Prostor za tisk ali graviranje: 25x10mm

Barve:

Barve:

Digitalni tisk
v full color
tehniki
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USB Mikro

NA ZALOGI

USB Breg

USB Zapestnica

USB.K03.14

USB.K02.28

USB kjuček v silikonskem
obesku za ključe. Nanj je
možno tiskati ali gravirati.
Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB, 32GB Dimenzija:
99mmx18,8mmx11,2mm
Prostor za tisk ali graviranje: 22mmx15mm

USB kjuček v obliki zapestnice. Nanj je možno tiskati ali gravirati.

Barve:

Barve:

VEČ NA USB.SI

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB Dimenzija: obseg
20mm Prostor za tisk ali
graviranje: 29mmx5mm

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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USB Pisala in kompleti
USB Kemični
svinčnik

Set kemičnega
svinčnika in USB
Kartice

USB.K00.70

USB.K10.20

USB.K10.50

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. V beli in črni
barvi. Piše črno. Primeren za graviranje ali tisk.

Idealno poslovno darilo, ki je hkrati tudi zelo
uporabno. Komplet elegantnega
kovinskega
kemičnega svinčnika in
USB Twisterja.
Graviranje ali tisk na eno
stran kovinskega klipa je
že vključeno v ceno.

Idealno poslovno darilo, ki je hkrati tudi zelo
uporabno. Komplet elegantnega
kovinskega
kemičnega svinčnika in
USB ključka. V ceni je
obojestranski večbarvni
tisk!

Kapaciteta: 8GB, 16GB
in
32GB
Dimenzija:
135mm, premer 11mm
Prostor za tisk ali graviranje: 55x7mm
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Set kemičnega
svinčnika in USB
Twisterja

Kapaciteta: 4GB, 8GB ,
16GB, 32GB Dimenzija
embalaže: 10,5x17,5cm
Prostor za tisk ali graviranje: 25x14mm

Kapaciteta: 4GB, 8GB ,
16GB, 32GB Dimenzija
embalaže: 10,5x17,5cm
Prostor za tisk: po celotni površini

NA ZALOGI

EKO USB
EKO Twister
TISA

Eko Kartica
GABER

EKO mini kartica
TOPOL

USB.K04.53

USB.K04.97

USB.K03.18

USB iz recikliranega materiala, ki se odpira na
obrat. Ključek je izdelan
iz odpadnega materiala
in tako pomaga ohranjati
naravo. Eko USB ključek
je odlično promocijsko
darilo za ekološko zavestne stranke, sodelavce
in poslovne partnerje.

USB ključek iz recikliranega materiala v obliki
kreditne kartice. Površina za tisk je velika, poleg
tega USB Kreditno kartico enostavno pospravimo v žep, denarnico ali
notesnik. Ključek je izdelan iz odpadnega materiala in tako pomaga
ohranjati naravo.

USB ključek iz recikliranega materiala v nestandardni obliki mini
kreditne kartice. Mini
kartica ima luknjico za
vrvico tako, da jo lahko
nosimo kot obesek za
ključe. Površina za tisk je
velika, zato je ta ključek
idealen za predstavitev
dejavnosti ali promocijo
novega izdelka.

Kapaciteta: 1GB, 2GB,
4GB 8GB, 16GB in 32GB
in 64GB Dimenzija: 59,5
mm x 17,5 mm x 10mm
Prostor za tisk ali graviranje: 55x7mm

Kapaciteta: 1GB, 2GB,
4GB 8GB, 16GB in 32GB
in
64GB
Dimenzija:
83,5x52mm
Prostor
za tisk ali graviranje:
25x14mm

Kapaciteta: 4GB, 8GB,
16GB,32 GB Dimenzija:
10,5x17,5cm Prostor za
tisk: po celotni površini

Na voljo s tiskom ali
gravuro

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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EKO USB Set

USB.K10.30
Darilni set lesenega kemičnega
svinčnika in USB ključka Twister les.
Kapaciteta: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB,
16GB, 32GB, 64GB Dimenzija: 105 x
175 mm Način dodelave: Graviranje
na Twister les ali kemični svinčnik že vključeno v ceni.

Usnjen USB
USB Rogla

USB.K02.81
USB ključ iz umetnega usnja z zapiranjem na magnet in obeskom za
ključe. Uporaben kot obesek za ključe. Zaradi materiala in svojega izgleda, je prestižno promocijsko darilo.
Kapaciteta: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB,
16GB,
32GB,
64GB
Dimenzija:
79mmx19,5mmx15,5mm Prostor za
tisk ali slepi odtis: 25x8mm. Prostor
za gravuro: 9 mmx12mm
Barve:

10

DALJsI cAS DOBAVE
USB Twister Ton na ton

USB Twister OTG
OTG C-type in
OTG Ton na ton C-type

Kovinski klip in ohišje v isti barvi.
Kapaciteta: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB,
64GB, 128GB Dimenzija: 58x19x10
mm Prostor za tisk ali graviranje:
25x14mm

Običajni twister in kovinski klip in
ohišje v isti barvi.
Kapaciteta: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB,
64GB, 128GB Dimenzija: 58x19x10
mm Prostor za tisk ali graviranje:
25x14mm

USB Kartice drugih oblik

Različni tipi USB konektorjev - izvlečni, na kablu, zložljivi,...

VEČ NA USB.SI

USB kartica v obliki trikotnika ali kvadrata.

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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DALJsI cAS DOBAVE

Leseni USB ključki drugačnih oblik
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Možna je izdelava iz več
različnih tipov lesa javor, hrast, bambus...

Ključki iz okolju prijaznih
materialov

USB ključek po želji
izdelamo tudi iz
SLOVENSKEGA LESA!
Vsak USB je povsem
unikaten.

USB Hrušica

USB Kljukica

USB Košuta

USB Poldanovec

USB Volnik

USB Koreno

Drugi mini USB ključki

DALJsI cAS DOBAVE
Kovinski USB ključki drugačnih oblik

USB pisala drugačnih oblik

Leseni modeli

Različni načini odpiranja
spominskega čipa

Različni modeli; tudi z laserskim kazalnikom

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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DALJsI cAS DOBAVE

Seti notesnikov in USB ključkov
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Set eko blokca, kemičnega svinčnika, ravnila,
samolepilnih lističev in eko usb kartice.

Set rokovnika in USB
pisala. Na voljo so številni
rokovniki in notesniki.

Set notesnika, kemičnega svinčnika, skodelice
in USB Sponke za papir različnih kapacitet.

Set notesnika, kemičnega
svinčnika in USB Kartice
različnih kapacitet.

Set krpice za očala, USB kartice, zapakiran v
lično PVC škatlico. Krpico in USB kartico je možno
potiskati v full color tehniki

DALJsI cAS DOBAVE
Notesnik in USB v enem

Dimenzije

Rokovnik A5, A6 ali B5 z integriranim USB ključkom v robu platnice, v notranjosti so
črtani listi, krem papir (80g/m2). Ovitek je izdelan iz materiala, ki je zelo primeren za
sitotisk, tampotisk ali UV tisk. Elastika in kazalna vrvica sta v barvi platnice. Po naročilu
je lahko rokovnik tudi z elastiko za kemični svinčnik.
Dobavljiv v različnih kapacitetah: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB.

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.

15

USB PO NAROČILU
Poleg pestre izbire izdelkov iz zaloge vam na usb.si nudimo tudi zelo širok izbor usb ključkov, ki so dobavljivi od 100 kosov dalje. Na voljo so kovinski, leseni, plastični modeli, USB
ključki z recikliranih materialov ali pa taki, ki so izdelani iz usnja. Izdelamo vam tudi usb
ključek, ki je hkrati tudi ovratni trak (lanyard) ali pa ga izdelamo povsem po vaših željah!

DALJsI cAS DOBAVE

Preverite sami na usb.si!
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EMBALAŽA in DODATKI

NA ZALOGI

Vrvica

Obesek

Ovratni trak

Ovratni trak
s potiskom

Plastičen etui
za USB kartico

Samolepilni etui
za USB kartico

Etui za kartico

Usnjen etui
za kartico

Prozorna
darilna škatlica

Kartonska škatlica
za USB kartico

PVC blazinica

Kartonska
blazinica

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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EMBALAŽA in DODATKI

Plastična
škatlica

Srebrna škatlica
za Twister

Mošnjiček

Lesena škatlica

Škatlica LUX

Večnamenska škatla

Žepek za USB pisalo

18

Plastična tuba

Bela kartonska
škatlica

Trikotna kartonasta škatlica

Žametni etui za svinčnik

Škatlica za pisala

VRSTE DODELAV

NA ZALOGI

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.

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.

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.

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.

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.

Tisk z lakom To je metoda tiska, ki omogoča tisk na manjše in večje formate
in tudi na različne materiale. Izgled je zelo eleganten, na prvi pogled podoben gravuri.

3D gravura Tehnologija laserskega graviranja, ki daje vtis večdimenzionalnosti. Gravira se na pleksi steklo in steklo. Gravurni stroj ustavri fokusirani laserski žarek v sredini stekla. Zaradi toplotne reakcije tako nastanejo
drobni mehurčki. Izdelek je zelo estetski in atraktiven. Odlično poslovno
darilo za jubilejne priložnosti.

VEČ NA USB.SI

Prodaja je namenjena samo pravnim osebam.
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