ZDRAVĚ, HRAVĚ S NOTEBOOKEM

Máte notebook?A jak se vám na něm pracuje, nebolí vás občas za krkem? Chtělo by to, postavit ho trochu výš.
Představujeme vám 100jánek (stojánek), novinku z autorské dílny Carton Cajon, českého výrobce originálních
funkčních produktů z kartónu.

Postavte ho výš!

Postavením notebooku o cca 15 cm nad plochu stolu se
váš pohled zvýší, hlava se dostane do přirozené polohy
a krční páteři se uleví.

Pomocník při práci.

100jánek zlepšuje pracovní komfort a přispívá k zdravější práci s notebookem. Je lehký, skládací, přenosný,
ekologický, odolný (používáme speciální silový kartón).
100jánek je ručně vyráběný v chráněné dílně v Česku.

Pomocník při práci
s externím monitorem, i na
samotném notebooku.

Reklama v kanceláři,
kterou uvidí i zákazníci vašich
zákazníků.

Úložný prostor,
pro vše co potřebujete mít
po ruce a nemusí být viděno.

Pevný, lehký, přenosný
takže si jej můžete vzít kdykoliv
a kamkoliv s sebou.

Technické parametry.
Rozložený stav: 18 x 267 x 198 mm,
Složený stav: 135 x 267 x 260 mm,
Hmotnost: pouze 130 g.

Firemní dárek.

Ceny za 1 ks
bez DPH

Jednostranný
potisk

Oboustranný
potisk

od 50 ks

99 Kč

119 Kč

od 100 ks

89 Kč

109 Kč

od 200 ks

85 Kč

105 Kč

▪ Nízké pořizovací náklady již od 50 ks.

od 300 ks

79 Kč

99 Kč

100jánek dodáváme rozložený, přepásaný gumičkou.
Na přání jej balíme do kartonové obálky nebo do krabičky. Ceny obálek a krabiček řešíme individuálně.

od 400 ks

75 Kč

95 Kč

od 500 ks

69 Kč

89 Kč

▪ Skvělý poměr cena - výkon.

▪ Vynikající kvalita zpracování a dlouhá životnost.

▪ Každodenní využitelnost a vysoká užitná hodnota.
▪ Celoplošně potisknutelný firemním designem.
▪ Designová variabilita díky digitálnímu potisku.

Termín dodání je 10 pracovních dnů.

Ceny jsou bez grafického zpracování a bez dopravy.
Cena grafických prací je 600 Kč / hod.

Jan Lála, +420 603 245 069, 100janek@cartoncajon.com

www.100janek.cz

