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USB disky

Ceny potisků a příprav naleznete na straně 150. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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150.708  USB disk „Milan” - matný anodizovaný hliníkový obal s USB v lesklé chromové vrchní 
části. USB v obalu drží magnet. Ve všech běžných kapacitách do 64 GB. Dostupný v devíti barvách. 
Rozměr: 3,2 x 1,5 x 0,6 cm. Technologie potisku: tampotisk, laser. Plocha pro potisk: 2,4 x 1 cm.

novinka

BESTSELLER

131.072  USB disk s otočným mechanismem - pro ochranu konektoru. Stříbrný kovový obal 
s robustní klíčenkou. Dostupný ve všech běžných kapacitách. Rozměr: 5,9 x 2,4 x 0,9 cm (zavřený), 
9,9 x 3,4 x 0,9 cm (s klíčenkou). Technologie potisku: laser. Plocha pro potisk: 3,4 x 1,2 cm.

Cena na vyžádání.

132.181  USB disk „Klíč“ - praktický a vždy při ruce. Ze silného chromového kovu. Dostupný 
ve všech běžných kapacitách. Doživotní záruka na paměťový čip. Rozměr: 5,7 x 2,4 x 0,3 cm. 
Technologie potisku: laser na obou stranách. Plocha pro potisk: 4,5 x 1,9 cm.

Cena na vyžádání.

Cena na vyžádání.
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USB disky

volejte: 283 114 201  •  napište nám: sales@skala.biz

150.585  USB disk „Logoprint” na zakázku - s lesklým povrchem. Dostupný ve všech běžných 
kapacitách. Z plastu, s černým či bílým pozadím. Rozměr: na zakázku. Technologie potisku: logoprint. 
Plocha pro potisk: na zakázku.

150.630  USB disk „Print” na zakázku - s plnobarevným potiskem. Možný téměř v jakékoliv 
velikosti a tvaru. Dostupný ve všech běžných kapacitách. Z bílého plastu. Rozměr: na zakázku. 
Technologie potisku: plnobarevný tisk. Plocha pro potisk: na zakázku.

Verze s logoprintem Tištěná verze

Cena na vyžádání.

Cena na vyžádání.
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116.174  USB disk „Original Logoprint/Laser“ - tělo z anodisovaného hliníku v pěti matných 
barvách nebo v zářivě bílé barvě. Možnost logoprintu nebo laseru jedné nebo obou stran. 
Dostupný v kapacitě od 2 GB do 64 GB. Doživotní záruka na čip. Rozměr: 5,5 x 1,5 x 0,6 cm. 
Technologie potisku: logoprint, laser. Plocha pro potisk: 3,1 x 1,27 cm.

Cena na vyžádání.
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131.050  USB disk „Spectra”- plastové tělo s gumovým zakončením, dostupný v devíti moderních 
barvách. Možnost kombinovat barvy těla USB bez příplatku. Doživotní záruka na paměťový čip. 
Dostupný ve všech běžných kapacitách. Nyní také v rozhraní 3.0. Rozměr: 5,8 x 1,7 x 0,8 cm. 
Technologie potisku: logoprint. Plocha pro potisk: 3,1 x 1,27 cm.

Cena na vyžádání.

USB disky
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Ceny potisků a příprav naleznete na straně 150. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Za příplatek dodáváno 
včetně klíčenky 
nebo poutka k mobilu.

126.290  USB disk „Micro Twist“ - je poloviční velikosti než běžné otočné USB disky, s pevným 
stylovým tělem z anodizovaného hliníku. Dostupný ve všech běžných kapacitách. Doživotní záruka 
na čip. Rozměr: 3,2 x 1,2 x 0,6 cm. Technologie potisku: laser, možný na obou stranách. 
Plocha pro potisk: 2,47 x 0,9 cm.

Cena na vyžádání.
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128.211  USB disk „Slide“ - elegantní model, který kombinuje praktický výsuvný 
mechanismus s robustním stylovým provedením. Možný plnobarevný logoprint na jedné straně. 
Dostupný ve všech běžných kapacitách. Doživotní záruka na paměťový čip. Rozměr: 4,2 x 1,9 x 0,9 cm. 
Technologie potisku: plnobarevný logoprint. Plocha pro potisk: 3,1 x 1,27 cm..

Cena na vyžádání.

126.291  USB disk „Solid Twist“ - elegantní model, který kombinuje praktický výsuvný mecha-
nismus s robustním stylovým provedením. Možný plnobarevný logoprint na jedné straně. Dostupný 
ve všech běžných kapacitách. Doživotní záruka na paměťový čip. Rozměr: 4,2 x 1,9 x 0,9 cm. 
Technologie potisku: plnobarevný logoprint. Plocha pro potisk: 3,1 x 1,27 cm.

Cena na vyžádání.
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150.342  USB disk „Credit Card Sense” - speciální verze USB disku „Credit Card”. S možností 
plnobarevného potisku obou stran. Mřížkovaný povrch vytváří speciální efekt potisku, a na dotek 
působí drsně. Dostupný ve všech běžných kapacitách. Vyroben z recyklovatelných materiálů.
Dostupný také v rozhraní 3.0. Rozměr: 8,54 x 5,41 x 0,16 cm. Technologie potisku: digitální tisk. 
Plocha pro potisk: celoplošný, obě strany.

Cena na vyžádání.

V nabídce řada dalších tvarů!

128.227  USB disk „Credit Card“ - je ultra tenký, takže se snadno vejde do peněženky. Z plastu. 
Možný celoplošný potisk obou stran. Dostupný ve všech běžných kapacitách, a také v rozhraní 3.0. 
Doživotní záruka na čip. Vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozměr: 8,6 x 5,4 x 1,6 cm.
Technologie potisku: digitální tisk. Plocha pro potisk: 8,5 x 5,3 cm.

Cena na vyžádání.

150.510  USB disk „Credit Card Note” - unikátní USB disk s osmi lepícími poznámkovými lístky. 
Design připomínající dobu kazet a disket. Dostupný ve všech běžných kapacitách. Vyroben z bílého 
plně potisknutelného plastu. Dostupný také v rozhraní 3.0. Rozměr: 6 x 3 x 2,9 cm. 
Technologie potisku: digitální tisk. Plocha pro potisk: 6 x 3 cm.

Cena na vyžádání.
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Ceny potisků a příprav naleznete na straně 150. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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150.582  USB disk „Glowing Flash” - tenký hliníkový USB disk s horní částí z akrylu, která se 
po zapojení do USB vstupu rozsvítí. Rozměr: 4,5 x 1,2 x 0,5 cm. Technologie potisku: tampotisk, laser. 
Plocha pro potisk: 1,5 x 1 cm.

Po připojení 
svítí!

4,5 cm

1,2 cmCena na vyžádání.
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150.583  USB disk „Chain USB Leather II” - klíčenka z pravé kůže s USB diskem. Dostupná 
ve všech běžných kapacitách. V designové dárkové krabičce. Rozměr: 9,8 x 1,85 x 1 cm. 
Technologie potisku: laser. Plocha po potisk: 2,5 x 1 cm.

Cena na vyžádání.
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150.584  USB Klíčenka „Two Tone” - USB klíčenka ze silikonu a anodizovaného kovu 
(tón v tónu). Ve všech běžných kapacitách. V designové dárkové krabičce. 
Rozměr: 9,8 x 1,85 x 1 cm. Technologie potisku: sítotisk, laser. Plocha pro potisk: 2,5 x 1 cm.

Cena na vyžádání.

130.200  USB klíčenka „Chain“ - tenká USB klíčenka ze silikonu a kovu. Obsahuje 16 mm kroužek. 
Dostupná ve všech běžných kapacitách. Záruka výrobce 1 rok. Baleno v designové krabičce. 
Rozměr: 9,8 x 1,9 x 1 cm. Technologie potisku: sítotisk, laser. 
Plocha pro potisk: na kovovou plošku 4 x 1 cm.

Cena na vyžádání.
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150.586  Zápisník s USB diskem „Log Exclusive” - v pevných deskách, z PU. S kulatými rohy 
a 224 linkovanými stranami, 70g slonovinovým fsc papírem, záložkou, rozšiřitelnou kapsou, 
16 info stranami, 16 stranami perforovanými na čtvrtiny a barevnou mapou světa. 
S kovovým USB diskem, dostupným ve všech kapacitách. Rozměr: 16 x 21,5 cm. 
Technologie potisku: tisk, ražba. Plocha pro potisk: na zakázku.

150.258  Zápisník s USB „Log” - v devíti moderních barvách, kombinovatelné. Se všitými 
stranami. Certifikovaný slonovinový papír FSC 70 g/m2, 256 linkovaných stran, posledních 16 stran 
perforováno na čtvrtiny. Barevná mapa světa, infostrany a kapsa na poznámky a vizitky. S integro-
vaným USB diskem (dostupný v kapacitách 2 - 16 GB). Ceny bez USB disku. Rozměr: 16 x 21,5 cm. 
Technologie potisku: tampotisk, sleporažba. Plocha pro potisk: na zakázku.
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150.019  USB disk „Pouchy” - mini kovový USB disk s pouzdrem z PU koženky. Dostupný ve 
čtyřech moderních barvách. V běžných kapacitách do 32 GB. Rozměr: 4,3 x 2,7 x 0,65 cm. 
Technologie potisku: laser, ražba, tampotisk. Plocha pro potisk: 2,3 x 0,9 cm.

Cena na vyžádání.
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126.300  USB disky vyrobené na zakázku - z měkkého PVC. Standardní kovový konektor nebo 
konektor slim USB. USB 2.0. Dostupné ve všech běžných kapacitách. Rozměr: na zakázku. 
Technologie potisku: na zakázku. Plocha pro potisk: na zakázku.

Cena na vyžádání.

USB disky

Cena na vyžádání.

Cena na vyžádání.
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Ceny potisků a příprav naleznete na straně 150. Uvedené ceny jsou bez DPH.

BESTSELLER

142.443  USB flashdisk „Twista” - elegantní, vysoce kvalitní USB disk v moderním designu, 
s možností kombinace barev a materiálů. Přes 50 standardních barev: v provedení metalickém, 
matném, transparentním nebo lesklém, s otočnou plastovou nebo kovovou částí (v provedení 
lesklém nebo saténově stříbrném). ABS tělo s ocelovým nebo plastovým klipem. Ve všech běžných 
kapacitách do 32 GB. Rozměr: 5,8 x 1,9 x 1 cm. Technologie potisku: tampotisk, digitální potisk, 
laser. Plocha pro potisk: digitální potisk 2,5 x 1,2 cm.

Dárkové balení na dotaz.
Metallic

Opaque

Transparent

Icy
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Cena na vyžádání.

150.341  USB disk „Twister” pro smartphony - umožňuje kopírovat soubory mezi diskem 
a smartphonem. Plastové tělo a kovový klip, dostupné ve 4 standardních barvách nebo v barvě PAN-
TONE na vyžádání. Možnost libovolné kombinace standardní barvy těla a klipu. Dostupné v kapacitě 
od 1 GB do 16 GB. Vhodné pro Android 4.0 a výše, nevhodné pro iPhone. Rozměr: 5,5 x 1,8 x 0,9 cm. 
Technologie potisku: tampotisk, laser. Plocha pro potisk: 2,3 x 1,3 cm.
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Cena na vyžádání.
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117.237  USB disk „Twister“ - plastové tělo s otočným kovovým krytem. Dostupný ve všech 
běžných kapacitách. V jakékoliv PANTONE barvě od 300 kusů.Rozměr: 5,45 x 1,95 x 1,05 cm (zavřený). 
Technologie potisku: tampotisk, sítotisk, laser. Plocha pro potisk: 2,6 x 1,5 cm.

119.295  USB disk „Twister“ s klíčenkou  - s otočným kovovým víčkem. Hliníkový. USB 2.0. 
Dostupný ve všech běžných kapacitách. Rozměr: 5,5 x 1 x 2 cm. Technologie potisku: tampotisk, laser. 
Plocha pro potisk: 2,5 x 1,2 cm.

Cena na vyžádání.

Cena na vyžádání.

130.210  USB disk „Twister” anodizovaný - ve dvou matných odstínech barvy povrchu. 
Plastové tělo a otočný kovový kryt. Dostupný ve všech běžných kapacitách. Od 300 kusů 
v jakékoliv barvě dle vzorníku PANTONE. Rozměr: 5,5 x 1,8 x 0,9 cm. 
Technologie potisku: tampotisk, sítotisk, laser. Plocha pro potisk: 2,3 x 1,3 cm.

Cena na vyžádání.

140.277  USB disk „Twister” anodizovaný s klíčenkou - s anodizovaným kovovým víčkem 
ve dvou tónech a tělem v matných barvách. Dostupný v mnoha barvách a kapacitách paměti.
Rozměr: 5,5 x 1,8 x 0,9 cm (zavřený). Technologie potisku: tampotisk, sítotisk, laser. 
Plocha pro potisk: 2,3 x 1,3 cm.

Cena na vyžádání.


