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Постери, огласи, ценовници, инструкции...
Изложете ги информациите на професионален начин со 
маркетинг дисплеи кои ќе го подобрат изгледот на вашата 
компанија, ќе ги мотивираат вработените и ќе овозможат   
одлична визуелна комуникација со вашите клиенти.

Нашиот тим, расположен да Ви излезе во пресрет 
Ве очекува.



офис ризница

Мaгнетни рaмки

За професионално 
презентирање на информации
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2. лесно
поставување на информации
благодарение на маглетните ленти
и широкото отворање

1. практично

самолепливата позадина овозможува 
поставување на скоро секаква основа 
и лесно репозиционирање без 
оштетување на подлогата

3. едноставно
поставување во вертикална и 
хоризонтална положба

НОВО - одсега достапни во 
4 големини и 5 бои

1 2 3

Самолепливи магнетни рамки А4

гр.      шифра                             производ                            е.м.

B      Т-194950    сет рамки од 2 парчиња, сиви       пар.      925ден.

B      Т-194951    сет рамки од 2 парчиња, сина       пар.      925ден.

B      Т-194953    сет рамки од 2 парчиња, црвена    пар.      925ден.

B      Т-194954    сет рамки од 2 парчиња, жолта     пар.      925ден.

B      Т-194957    сет рамки од 2 парчиња, црна       пар.      925ден.

B      Т-194955    сет рамки од 2 парчиња,зелена    пар.      925ден.

цена  
со ддв

Самолепливи магнетни рамки А6

гр.      шифра                             производ                            е.м.

B      Т-194980           сет рамки од 2 парчиња           пар.     530ден.

цена  
со ддв

Самолепливи магнетни рамки

гр.      шифра                             производ                            е.м.

B      Т-193950    сет рамки од 2 парчиња, A3           пар.   2.410ден. 

B      Т-192950    сет рамки од 2 парчиња, A2           пар.   3.455ден.

B      Т-190950    сет рамки од 2 парчиња, 50x70     пар.   3.740ден.

цена  
со ддв
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- Идеално решение за поставување на документи на
   кои е потребно запишување дополнителни информации
- самолеплива позадина за поставување на ѕид, стаклена 
   или дрвена основа, и лесно репозиционирање без 
   оштетување на подлогата
- лесно поставување на информациите
- располага со држач за пенкало
- поставување во вертикална и хоризонтална положба

Самолеплива рамка - држач А4
гр.    шифра                         производ                        е.м.

B      Т-194700      сет рамки од 2 парчиња       пар.   1.595ден.

цена  
со ддв

Информациите секогаш достапни и заштитени
- сет од 10/20/30 ротирачки рамки
- држач изработен од челик
- оквирот на рамките е изработен од челична жица
- 5 индекси за 10 рамки

Држач на каталози за маса

гр.        шифра                     производ                    е.м.

B        Т-434109               со 10 фолии               пар.      4.405ден.

B        Т-434209               со 20 фолии               пар.      6.555ден.

B        Т-434309               со 30 фолии               пар.      8.710ден.

цена  
со ддв

Држачи за каталози
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цена  
со ддв

Т-414101 Т-414100

Држач на каталози за ѕид со десет фолии

гр.        шифра                     производ                    е.м.

B        Т-414101               сина боја, А4               пар.     3.800ден.

B        Т-414100               сива боја, А4               пар.     3.800ден.

B        Т-414109            мешани бои, А4            пар.     3.800ден.

B        Т-413101            мешани бои, А3            пар.     4.550ден.

цена  
со ддв

Папки за ѕиден држач

гр.        шифра                     производ                    е.м.

B        Т-114001               сина боја, А4               пар.     270ден.

цена  
со ддв

За брз и лесен пристап до информаци
- Висок квалитет и долготрајност
- Рамки зајакнати со метални жици
- Лесно и брзо одржување
- 1 метално парче за закачување на ѕид
- 10 папки за складирање на документи

T-414109-T-413101

https://klever.com.mk/
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Штипки за постер

гр.      шифра                     производ                     е.м.

B         S542                 формат   290мм              пар.         410ден.

B         S543                 формат   420мм              пар.         570ден.

B         S544                 формат   500мм              пар.         490ден.

B         S545                 формат   594мм              пар.         755ден.

B         S546                 формат   700мм              пар.         840ден.

B         S547                 формат   840мм              пар.         965ден.

B         S548                 формат 1000мм              пар.      1.285ден.

B         S549                 формат 1200мм              пар.      1.592ден.

цена  
со ддв

Инфо табла

гр.      шифра                     производ                     е.м.

B        C-H141        формат 210x297 (A4)         пар.      4.910ден.

цена  
со ддв

ПВЦ држачи

гр.      шифра                     производ                       е.м.

B        C-H404      формат  105x148мм  (А6)    пар.          47ден.

B        C-H405      формат  74x105мм    (A7)   пар.           35ден.

B        C-H408      формат  105x148мм  (A6)   пар.           55ден.

B        C-H409      формат  74x105мм    (A7)   пар.           42ден.

B        C-H410      формат  52x74мм      (A8)   пар.           30ден.

цена  
со ддв

                  

B        C-H411      формат  37x52мм      (A9)    пар.          24ден.

B        C-H412      формат  105x148мм  (A6)    пар.          54ден.

B        C-H413      формат  74х105мм   (А7)     пар.          40ден. 

B        C-H414      формат  52x74мм      (A8)    пар.          35ден.

B        C-H415      формат  37x52мм     (A9)     пар.          31ден.

B        C-H170      формат  210x297мм (А4)     пар.        413ден.      
B        C-H171      формат  148х210мм (А5)     пар.        340ден.

B        C-H172      формат  105х148мм (А6)     пар.        175ден.

B        D387          формат  152x102мм (A6)     пар.       156ден.

B        D388          формат  203x152мм (A5)     пар.       270ден.

B        D389          формат  297x210мм (A4)     пар.       470ден.

Дисплеј кутија со клуч

гр.      шифра                     производ                     е.м.

B        C-H173       формат 15.5x11x11 мм       пар.      1315ден.

цена  
со ддв
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- алуминиумска рамка: 25 mm
- самостојно затворање со стеги
- заштитна пвц фолија

Рамка за постер

гр.      шифра                     производ                     е.м.

B         R301           формат 210x297 (A4)         пар.          715ден.

B         R302           формат 297x420 (A3)         пар.       1.005ден.

B         R303           формат 420x594 (A2)         пар.       1.190ден.

B         R305           формат 500x700 (B2)         пар.       2.665ден.

B         R304           формат 594x840 (A1)         пар.       2.075ден.

B         C-H134       формат 700x1000 (B1)       пар.       4.550ден.

цена  
со ддв

Роло банер

гр.      шифра                     производ                     е.м.

B        C-H105           формат   85x200см          пар.       1.950ден.

B        C-H106           формат 100x200см          пар.       2.655ден.

цена  
со ддв

Роло банер

гр.      шифра                     производ                     е.м.

B        C-H154           формат   85x206см          пар.       2.910ден.

цена  
со ддв
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