
STOJÁNEK
NA NOTEBOOK

www.cartoncajon.com/stojanek

Jsou věci, které nepotřebujete, ale když už je máte, neumíte si představit, že byste je neměli. 
Mezi ně patří přenosný, skládací, kartonový stojánek, který zdvihne obrazovku vašeho notebooku, 
takže na ni lépe uvidíte. V kanceláři, doma nebo na cestách, tato ergonomická pomůcka utváří 
pohodlnější pracovní prostředí.



• Od 50 ks s možností designových variant (po min. 10 ks).
• Vnitřek stojánku může být hnědý, bílý nebo potištěný vaším designem. 

Povrchová úprava lesklým či matným laminem.
• Dodání stojánku je na plocho přepásaný gumičkou. 
• Balení stojánku na přání do hnědých kartonových obálek nebo 

do krabiček s vaším designem.
• Doba výroby jsou 1 - 2 týdny od předání tiskových dat.

• Ceny za 1 ks bez DPH, grafi ckých prací a dopravy.
• Designové varianty + 5 % z ceny stojánku. 
• Potisk vnitřní strany + 20 % z ceny stojánku. 
• Grafi cké práce 800 Kč / 1 hod. bez DPH. 

Stojánky s Vaším designem objednáte na: 
@: jan@cartoncajon.com, tel.: +420 603 245 069,
webu: www.cartoncajon.com/stojanek-mydesign 

STOJÁNKY S VAŠÍM DESIGNEM

• Usnadňuje každodenní práci na notebooku. 
• Pomáhá lépe vidět a být lépe viděn při on-line 

jednáních. 
• S použitím externí klávesnice a myši tvoří plně 

ergonomickou pracovní sestavu. Je ideálním 
doplňkem při práci s externím monitorem.

• Lehký, stabilní, snadno se skládá i rozkládá. 
Stojánek ze speciálního pevného kartónu si 
zachovává funkčnost i při častém skládání.

• Vnitřní úložný prostor pomáhá udržovat stůl 
uklizený. Výřezy na stranách jsou určené pro 
snadné vedení kabelů.

• Vhodný pro notebooky do 17 palců a 3,5 kg.
• Vyvýšení chrání notebook před náhodným 

politím nápoji stojícími na stole.
• Stojánek se vyrábí z ekologických materiálů 

v chráněné dílně.

POČET STOJÁNEK KRABIČKA
od 50 ks 179 Kč 69 Kč

od 100 ks 159 Kč 59 Kč

od 200 ks 139 Kč 49 Kč

od 300 ks 129 Kč 45 Kč

od 400 ks 119 Kč 39 Kč

od 500 ks 109 Kč 35 Kč

od 600 ks individuální kalkulace

Stojánek umístí obrazovku notebooku 
do úrovně očí. Ergonomická pomůcka, 
která utváří pohodlnější a efektivnější 
pracovní prostředí v kanceláři, doma 
nebo na cestách.




