
I R O D A S Z E R



Cégellátás

Ügyfeleink többsége hosszú évek óta elégedett 
naptárainkkal és szolgáltatásainkkal. Biztosak vagyunk 
benne, hogy új kínálatunk is segíteni fogja munkájukat.
Irodaszer katalógusunk a teljes irodai szükségletet lefedi. 

Versenyképes árakkal és rendkívüli gyors kiszállítással 
szolgáljuk ki ügyfeleinket.

Cégünk 1991 óta áll az Ön rendelkezésére kiváló minőségű naptárakkal, agendákkal.
Több száz elégedett ügyfél támogatását élvezve szeretnénk még színvonalasabb 
szolgáltatást nyújtani Önnek, így minden évben számos újdonsággal jelentkezünk.

Nyomdai termékek

Minden, ami nyomdai úton előállítható. Akár 
névjegyet, akár katalógust szeretne, nálunk 
szakemberek segítik munkáját.



Kérje katalógusunkat!

Cégellátás

Minden, amire az 
irodában szüksége van



 

Cégellátás

Minden, amire az 
irodában szüksége van

Iratrendezés
archiválás

Nyomtató
kellékanyagok

Irodatechnika

Írószerek
kiegészítők

Irodai
papíráru

Önnek mire van 
szüksége??

Iskolaszerek

Vegyiárú,
higiéniai
termékek

Ásványvizek, 
kávék, konyhai 

termékek

Irodabútorok

Kérje katalógusunkat!

• Szinte azonnal

• Szakértelemmel

• Tanácsadással

• Udvarias kiszolgálással

• Versenyképes árakon
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Agenda

Képes falinaptár

Speditőr naptár

Asztali naptár

Naptár

Megújult választékunk

már most hatalmas siker 

ügyfeleink körében.

Kérje katalógusunkat, 

vagy töltse le 

honlapunkról:

www.krenn.hu

http://www.krennnaptar.hu/


A nagy sikerre való tekintettel bővítettük
Filofax választékunkat. A 2017 modellek
már kaphatóak.

Az eredeti Filofax termékek
Magyar-angol-német nyelvű
naptárbetétekkel kerülnek forgalomba
Magyarországon.

Kevés olyan márka van a világon, 
ahol a terméknév és a márkanév 
összemosódott. A Filofax az egyik. 
Nem véletlenül.



A színek

Mi különbözteti meg a Filofaxot más “hasonló” termékektől?

A formák

Az anyagok

A minőség



Az egyedi
megoldások

Az okos
megoldások

A stílus

Mi különbözteti meg a Filofaxot más “hasonló” termékektől?



A Filofax kiváló minőségű bőr és műbőr 

mappákat, kézitáskákat és a Világ legnagyobb 

tablet-tartó választékát kínálja Önnek.



ÚJ
Más tablet tartókkal ellentétben a Filofax márkavédett tablet tartó rendszere egyaránt kínál stílust és funkcionalitást 

Önnek, mindkettőt kompromisszum nélkül. Minden tablet tartó két elemből áll: eniTAB360° univerzális tablet tartó 

valamint az Ön által választott borító. A borítók kivétel nélkül tartós és számos területen kipróbált anyagokból készülnek, 

széles szín-és mintázat választékában Ön is biztosan megtalálja az ízlésének megfelelő borítót. A keretet a borítótól 

elválasztva és egy másik borítóba helyezve egyszerűen és gyorsan válthat több tablet tartó között.

Moduláris felépítés
eniTAB360° univerzális 
tablet tartó *2Válasszon borítót a tablet 

méret alapján1 3 Illessze össze és kész!

140°-ban állítható olvasási pozíció
Tetszőleges szögbe állítható 

Az eniTAB360° tablet tartó mikro-szívó 
technológiájának köszönhetően szilárdan 
rögzül bármilyen készülék hátlapjához

Szuper erős 

Bármilyen Filofax Tablet Case 
tokba beilleszthető

A Világ legnagyobb  
tablet-tok választéka 

360°-ban elforgatható = 
korlátlan beállítási lehetőségek

360°-ban forgatható 

A tartó a tabletről nyom nélkül 
eltávolítható és visszahelyezhető

Nyom nélkül 

Az eniTAB360° tartó minden 
tablet készülékkel használható

Univerzális  
minden tablethez 

A keskeny, ultra-könnyű designnak 
köszönhetően bárhol, bármikor 
használható

Ultra-könnyű, hordozható 

?
Nexus

XPeriaAlcatel

Lenovo

Huawei

Ön milyen tabletet használ?

Mindegy, hiszen:

az  minden tablethez használható.

A Világ legnagyobb tablet tok választéka



Nyomdai
termékek

Kérje referencia munkáinkat 
bemutató kiadványunkat

Köszönjük, hogy megtekintette 
bemutatkozó anyagunkat!

Szívesen segítünk!

Ha nem szeretne feleslegesen költeni 
nyomdai anyagokra...

•
Ha tanácsadásra van szüksége...

•
Ha fontos a minőség...

•
Ha fontos az ár...

•
Ha szeretné, hogy valóban 

odafigyeljenek Önre...
•

Ha gyorsan kell...

• magazin
• katalógus
• szórólap
• dosszié
• levélpapír
• névjegy

• boríték
• doboz
• címke

...és minden, 
ami nyomda.



Keresse munkatársainkat, 
kérje katalógusainkat!

www.krenn.hu

http://www.krennnaptar.hu/

