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Tisztelt Partnerünk!

A tavaly bevezetésre került Printer IQ máris számos jelölést és 
nemzetközi díjat tudhat magáénak.
Elsőként a németországi Baden-Württemberg-ben megrendezett 
FOCUS OPEN-en nyert helyezést. A Printer IQ az elismerést a 
„Környezetünk és életstílus” kategóriában kapta.

A lengyelországi ZLOTY MEDAL kiállításon a vásárlói vélemények 
alapján osztották ki a „Nagyon innovatív termékek” díjat, melyet 
szintén a COLOP bélyegzője nyert.

A reklámpiacon szereplő cégek értékelésinek köszönhetően 
Németországban a reklámajándék kategóriában lett díjnyertes.

A legnagyobb elismerést azonban az OPI Magazin (Nemzetközi 
Irodai Termékek) által szervezett EOPA-n (Európai Irodai Termékek 
Díja) elért helyezés jelenti.  A Printer IQ az irodaszer Oscar-jának is 
nevezett versenyen „Az év tradicionális terméke” kategóriában a 
legjobb 4 közé jutott. Ennek eredményét 2015. áprilisában, 
Amszterdamban fogják közzé tenni.

Nem lennénk meglepve, ha további jelölések és díjak követnék az 
eddig elért eredményeket.

Printer IQ Első díjak

További Printer IQ modellek

Már rendelhető a Printer IQ szett

Printer IQ 20/1 SET
Printer IQ 30/1 SET

A kirakós bélyegzők is megújultak. A fehér keretes Printer IQ 
szettek piros indexkártyával, bliszteres csomagolásban kaphatók.

A Printer IQ 10, 50, 60 várhatóan a nyáron fog megérkezni, addig 
ezekben a méretekben a Printer Plus bélyegzőket tartjuk.
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Online értékesítés

A megnövekedett online értékesítések miatt többféle bannert kínálunk viszonteladóinknak, melyek 
segítségével weboldalaikon figyelemfelkeltően, esztétikusan megjeleníthetik a Printer IQ-t.
A banner könnyen weboldalához igazítható.

Ezzel kapcsolatban keresse kollegánkat: Varga Péter, e-mail: varga@colop.hu

Pen Stamp - Alumínium mágneses bélyegzős toll

Márciustól kapható a COLOP attraktív bélyegzős tolla. A toll 
kupakjában a könnyebb visszahelyezés érdekében mágnes 
található. A terméket exkluzív dobozban szállítjuk. 

Lenyomat méret: 8 x 33 mm
Kupak színe: szürke, fekete



Egy megoldás minden problémára!

A nem nedvszívó felületek (műanyagok, fóliák, tasakok, fém 
felületek) bélyegzése önfestékező házzal, normál cserepárnával. 

A COLOP gyorsan száradó festéke, nem veszélyes áru ezért a 
tárolása, kezelése használata, szállítása jelentősen 
egyszerűbb, mint az ipari festékek esetében.

Terméktulajdonságok:

•  Extra hosszú élettartam a bélyegzőben (különösen, ha 
védőtalp is van a bélyegzőn, illetve az EOS termékek 
esetében)

•  Egyszerű festékezés az EOS bélyegzőkben oldószer 
használata nélkül (ha a bélyegző kupak nélkül marad, és a 
bélyegző kezd kiszáradni, elegendő a kupakot visszatenni és a 
bélyegző egy órán belül újra használható)

•  Nem szükséges filc párna használata

•  Minden fajta lézergumival használható

•  A festék kiváló fedettséget, éles és tiszta lenyomatot ad még 
a műanyag tasakokon is

Figyelem! Polimeres bélyegzőgumikkal a 809-es festék
NEM HASZNÁLHATÓ!

Termékadatok:

809/25 ml, fekete, kék, piros

809/250 ml, fekete, kék, piros

A termék április második felétől rendelhető.
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A COLOP új fejlesztése: Gyorsan száradó festék 809 önfestékező bélyegzőkbe

Javasoljuk Partnereinknek, hogy a gyorsabb levelezés, ügyintézés érdekében, használják 
cégünk postafiók címét: R+C ZRT. 1558 Budapest, Pf. 161


