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Ure - i et hav af varianter 
- forsød hverdagen for kunder og personale, og få samtidig lidt reklame ud af det. 

 

 

Trykket kan leveres som tampontryk, serigrafisk, eller, når det er mindre mængder, som tryk på 
transparente folier, klar til montering på en given reklame. 

Vores mest populære modeller samt vores store sortiment på armbåndsure! 
Leveringstiden er ca. 4 - 6 uger efter godkendt korrektur. 

I prisen indgår en standard pvc-indpakning, kliché, og et tofarvet tryk. Tryk udover dette: kr. 250,00 pr. farve i 
klichéomkostninger. kr. 1,50 pr. ekstra trykfarve pr. styk. 

Gaveæsker kan leveres i Aluminium, plast eller PU efter opgave. 
- Stort udbud af farver, armbånd og gaveæsker. - Tampo-, screen-, eller offsettryk på urskiven. - 2 års 

garanti. Garantibevis medfølger. - Nikkelfri. - Ridsefri glas på alle urskiver. 
 

 
 

Frisco 
Armbåndsure i plast. 

Roterbar urskive. Vandafvisende. 
Time-, minut- og sekundvisere. 

Urskive: 40 mm. 
Trykfelt: 26 mm. 
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Seville 
Ur i børstet crom metal  
med roterbar urskive. 

Vandafvisende. 
Digitale funktioner:  

kalender, dato, måned og år. 
Chronometer med minutter,  
sekunder og 1/100e sek., 

mellemtid og alarmfunktion. 
Urskive: 39,25 mm. 

Trykfelt: 14 mm. 
19702586, 10506400-01 

 

 
Cienna 

Gent/Ladie Armbåndsure i messing. 
Vandafvisende. 

Læderrem. Time-, minut- og sekundvisere. Dato. 
Urskive: 41 mm. 

Trykfelt: 21,45 mm. 

 

Gaveæsker i Aluminium, plast eller PU. 

 
Kontakt os på mail eller pr. telefon for nærmere oplysninger. 


