
KALEM
KATALOĞU



Her gün binlerce ürün üretiyoruz, bunların hepsi 

müşterilerimizin isteklerine göre üretilmektedir. Bu aynı 

zamanda özel kalemlerimiz için de geçerlidir! Bir kalemi 

istediğiniz zaman hediye olarak kullanabilirsiniz. 

Baskı veya gravür ile kişiselleştirilmiş bir kalem seçmek için iyi 

bir neden. Özel olarak tasarlanmış kalemler reklamverenler 

için idealdir! • Bireysel kişiselleştirme mümkündür

• Plastik veya metal gibi farklı malzemelerden seçim yapın

• Farklı renklerde mevcuttur

• Her bütçe için benzersiz bir hediye

• Minimum 25 adet sipariş miktarı “

K A L E M
KALAN BIR HEDIYE!



GRAVÜR
KALICI BİR 
KİŞİSELLEŞTİRME
Lazer işleme
Lazer kazıma, logonuzu veya metninizi bir ürün üzerinde gös-

termenin şık bir yoludur. Makinelerimiz ürününüzdeki res-

imleri lazerle yakar. Bilgisayar, yakmadan önce lazeri doğru 

konuma getirir. Lazer gravür çok doğru ve silinmez.

Deochrome (Ayna baskı)
DeoChrome bir gravür yöntemidir, kişiselleştirme krom 

rengindedir. Logo, web sitesi URL’si veya adı için güzel bir 

sonuç verir.



ALU KALEM
Malzeme:  alüminyum
Renk: siyah, mavi, beyaz
Mürekkep rengi: mavi
Ürün boyutu: 137 x 9,5 mm 
Yazdırılabilir alan: 74 x 5 mm
Kişiselleştirme: çeşitli pozisyonlar
 renkli baskı
Sipariş Miktarı: 100 parçadan

Malzeme:   metal
Renk:  siyah, açık mavi, fuşya, yeşil, koyu yeşili, 

koyu mavi, turuncu, kırmızı, beyaz, gümüş 
ve sarı

Mürekkep rengi: mavi (istek üzerine siyah)
Ürün boyutu: 130,7 x 7,5 x 9,8 mm  
Yazdırılabilir alan: 50 x 3,5 mm / 40 x 3,5 mm
Kişiselleştirme: çeşitli pozisyonlar, renkli baskı, DeoChrome 
Sipariş Miktarı:  70 parçadan

SUPERIOR MINI KALEM

Malzeme:  metal
Renk:  siyah, açık mavi fuşya, yeşil, koyu yeşili, koyu mavi, 
 turuncu, kırmızı, beyaz, gümüş ve sarı
Mürekkep rengi: siyah, mavi
Ürün boyutu: 140,5 x 9,7 x 13,7 mm 
Yazdırılabilir alan:  95 x 5 mm / 54 x 5 mm
Kişiselleştirme: çeşitli pozisyonlar
 renkli baskı, DeoChrome
Sipariş Miktarı:  50 parçadan

SUPERIOR KALEM



Malzeme:   metal
Renk: siyah, gümüş
Hafıza kapasitesi: 1/2/4/8/16/32/64/128 GB
Mürekkep rengi: mavi
Ürün boyutu: 138,3 x 14,8 mm 
Kişiselleştirme: Max Print (sarmal baskı)
Sipariş Miktarı:  25 parçadan

E-TOUCHPEN

Malzeme:  metal
Renk: siyah, mavi, beyaz
Hafıza kapasitesi: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 GB
Mürekkep rengi: siyah, mavi
Ürün boyutu: 138,3 x 14,8 mm 
Yazdırılabilir alan: 66,5 x 5 mm / 36 x 5 mm
Kişiselleştirme: çeşitli pozisyonlar
 renkli baskı, lazer işleme
Sipariş Miktarı:  25 parçadan

STOCKHOLM KALEM

Malzeme:   metal
Renk: siyah, gri, kırmızı
Mürekkep rengi: mavi
Ürün boyutu: 136 x 14 x 10 mm 
Yazdırılabilir alan: 99 x 5 mm
Kişiselleştirme: tek taraflı
 renkli baskı
Sipariş Miktarı:  50 parçadan

MADRID PEN



Malzeme:  metal
Renk: siyah, mavi, kırmızı, gümüş
Mürekkep rengi: siyah, mavi
Ürün boyutu:   139 x 10 x 14 mm 
Yazdırılabilir alan: 34 x 5 mm / 45 x 5 mm
Kişiselleştirme: çeşitli pozisyonlar
 renkli baskı, lazer işleme
Sipariş Miktarı:  50 parçadan

PARIS KALEM

SPECTRA KALEM
Malzeme:  plastik
Renk:  Siyah, Kobalt mavi, Fuşya, Yeşil, Navy mavi, 

Turuncu, Kırmızı, Gümüş, Beyaz, Sarı
Mürekkep rengi: siyah
Ürün boyutu: 140 x 9 x 12,6 mm 
Yazdırılabilir alan: 90 x 5 mm
Kişiselleştirme: tek taraflı, renkli baskı
Sipariş Miktarı:  700 parçadan

Malzeme:  plastik
Renk: açık mavi, fuşya, yeşil, turuncu, ve sarı 
Mürekkep rengi: mavi, mistek
Ürün boyutu:   140,5 x 13,4 x 12,5 mm
Printable area: 83 x 6,5 mm
Kişiselleştirme: tek taraflı, renkli baskı
Sipariş Miktarı:  500 parçadan

RIGA KALEM

Malzeme:  plastik
Renk: siyah, mavi, kırmızı
Mürekkep rengi: siyah, mavi
Ürün boyutu: 140 x 9 x 12,6 mm  
Yazdırılabilir alan: 90 x 5 mm
Kişiselleştirme: tek taraflı
 renkli baskı
Sipariş Miktarı:  700 parçadan

BUDGET KALEM



QUADRO KALEM

Malzeme:   metal
Renk: siyah
Mürekkep rengi: siyah, mavi, kırmızı, kurşun kalem
Ürün boyutu: 148 x 12,5 mm 
Yazdırılabilir alan: 60 x 5 mm
Kişiselleştirme: tek taraflı
 renkli baskı
Sipariş Miktarı:  50 parçadan

TEL KALEM 
KUTUSU

KADIFE KALEM 
KESE

ÇERÇEVE

HEDIYE KUTUSU 
TUBE

PAKETLEME
Promosyon ürünlerinizi hediye paketi ile siklastirin.

Tüm kalemlerimizi farklı yollarla paketleyebiliriz.
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