Pennen
Superior Standard & Mini
Elk logo schittert dankzij de
DeoChrome® gravure
De Superior pennen zijn nu verkrijgbaar in 10 moderne kleuren.
Nu is er altijd een stijlvolle pen die past bij het logo.
Ook de nieuwe kleuren personaliseren wij met de verbeterde
DeoChrome® gravure. Een graveertechniek, waarbij de
bedrijfsnaam of het logo in chroom op de pen wordt gezet.
Dit zorgt dat elk logo glanst op deze luxe pen.
De Superior pennen zijn leverbaar met blauwe en zwarte inkt.

✔ Unieke DeoChrome® gravure voor sprankelende presentatie van elk logo
✔ Een luxe uitstraling voor een scherpe prijs
✔ Kleine aantallen mogelijk

Pennen
Kies altijd de pen die past bij elke uitstraling
De meeste concurrenten kiezen voor een enorm aanbod; honderden en soms zelfs duizenden
modellen. Wat is dan de juiste pen? Wij presenteren een zorgvuldig samengesteld en daardoor
zeer overzichtelijk, beperkt assortiment. Voor iedereen een pen die past bij de gewenste uitstraling,
het gebruiksdoel en elk met een passende prijs. Alle modellen zijn leverbaar met zowel blauwe als
zwarte inkt.
Scherpe prijs inclusief bedrukking/gravure
Alle pennen worden bedrukt met logo of afbeelding in onze eigen digitale drukkerij.
Het drukproces is verregaand geautomatiseerd, zodat wij een full colour print en gravure bijzonder
gunstig aanbieden. Of er nu wordt gekozen voor een full colour print of gravure, deze zit altijd bij de
vaste lage prijs inbegrepen.
Snel in huis
Door het beperkte assortiment, houden wij grote voorraden aan van alle modellen.
Daardoor kunnen wij al onze pennen standaard binnen enkele werkdagen leveren.
Een compleet pakket
Onze pennen worden standaard geleverd in een gratis uitdeeltray.

Pennen
Spectra
• Verkrijgbaar in diverse trendy kleuren

Materiaal
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Gewicht
Inkt
Schrijfdikte
Schrijflengte
Min. order kwantiteit
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:

Kunststof
140 mm x 9 mm
90 x 5,5 mm
7 gram
Blauw- of zwartschrijvend
1 mm
1 km
70 stuks

Personalisatie opties
✔ Full colour print (inclusief)
✔ 1 printpositie

Budget
• Goedkoopste pen in de markt
• Inclusief full colour print
Materiaal
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Gewicht
Inkt
Schrijfdikte
Schrijflengte
Min. order kwantiteit
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:
:
:

Kunststof
140 mm x 9 mm
90 x 5,5 mm
7 gram
Blauw- of zwartschrijvend
1 mm
1 km
70 stuks

Personalisatie opties
✔ Full colour print (inclusief)
✔ 1 printpositie

Pennen
Eco
• Natuurlijke uitstraling
• Milieubewuste keuze
Materiaal
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Gewicht
Inkt
Schrijfdikte
Schrijflengte
Min. order kwantiteit
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Karton en kunststof
140 mm x 9,5 mm
90 x 5,5 mm
6 gram
Blauw- of zwartschrijvend
1 mm
1 km
56 stuks

Personalisatie opties
✔ Full colour print (inclusief)
✔ 1 printpositie

Executive
• Metalen pen met haarscherpe gravure
• Ook in gunmetal uitvoering
Materiaal
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Gewicht
Inkt
Schrijfdikte
Schrijflengte
Min. order kwantiteit
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Metaal
141,4 mm x 9,8mm
60 x 5,5 mm
14 gram
Blauw- of zwartschrijvend
1 mm
1,5 km
56 stuks

Personalisatie opties
✔ Lasergravure (inclusief)
✔ 1 printpositie

Pennen
USB Pen
• Slankste USB pen in de markt
• Pen en USB stick in één
Materiaal
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht
Verpakking
Inkt
Schrijfdikte
Schrijflengte

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aluminium, kunststof
138 x 14 mm
60 x 5 mm
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
19 gram
Fluwelen hoesje, Tube
Blauw- of zwartschrijvend
1 mm
1 km

Personalisatie opties
✔ Lasergravure of

full colour print
✔ 1 printpositie

