


О нама.../ About us... 

Предузеће Стоником  из Београда, израђује све врсте пропагандног материјала. Постоји од 1997. године. У понуди има широк асортиман производа. 
Поноси се успешним пословањем, стручним тимом и задовољним клијентима.  

Stonicom company from Belgrade, makes all kinds of promotional materials. It was founded in 1997. It offers a wide range of products. It boasts a successful 
business, professional team and satisfied clients. 

Из нашег асортимана  издвајамо: 

Our range includes:  

-хемијске оловке, упаљаче, шибице, пепељаре  / pens, lighters, ashtrays                            - чаше и шоље / glasses and cups 

- Беџеве / badges                                                                                                                                    - кишобране / umbrellas 

- Привеске / pendants                                                                                                                           - кесе (папирне и пвц) / paper and plastic bags 

- Књиге и проспекте / books  and catalogues                                                                                   - заставе и заставице / flags 

- НЦР отпремнице и рачуне                                                                                                                - банере и цираде / banners  

- Меморандуме / memos                                                                                                                      -  неонске и флуо рекламе  / neon and fluo  signs 

-  Визит карте / business cards                                                                                        - самолепиве пвц фолије за брендирање / Self-adhesive plastic films for branding  

- Коверте / envelopes                                                                                                                              - качкете и капе / caps 

- Декларације и налепниц е /  stickers                                                                                              - мајице и дуксерице /  polo, t-shirts  and sweatshirts 

-Магнете / decorative magnets                                                                                                             - комбинезоне / overalls  

-Фасцикле /  folders                                                                                                          -  идентификационе картице и тракице за њих /  ID cards and  neck-stripes  

- Дипломе и захвалнице / dilomas and thank-you notes                                                               - Флајере   / flyer                                                                                                                                        

i jos mnogo drugih artikala koje možete pogledati u našem izložbenom prostoru. 

 

Наш циљ је да маркетинг и промоцију Ваше компаније учинимо што једноставнијим. Код нас можете реализовати своје идеје на једном месту, са што 
мање потрошеног времена, без стреса а на обострано задовољство због успешно и квалитетно обављеног посла, уз поштовање рокова.  Уклолико немате 
готова решења, наш тим дизајнера стоји Вам на располагању. Отворени смо за нове предлоге. Време ћемо Вам уштедети и тако што није неопходно да 
долазите код нас, већ ће  Вам наша доставна служба испоручити готове производе.  

 

Our goal is to market and promote your company make things easier. With us you can realize your ideas in one place, with less wasted time, stress and due to the 
mutual satisfaction of the successful and well done work with deadlines. If you do not have ready-made solutions, our team of designers is at your disposal. We are 
always open to new suggestions. We'll save you the time and so it is not necessary to come with us, we have  delivery service wich can deliver finished products to 
you.  



Из наше понуде издвајамо... / The offer includes... 

 Возила / vehicles 

 Банери / banners 

 Билборди / bilboards 

 Back drop-wall 

 Јарболи / mast 

 Заставе и стоне заставице / flags 

 Рекламне табле/ advertising boards 

 Сајамска графика / trade show graphics  

 Тотеми / totems 



 
 
Брендирање возила нудимо у две варијанте: сечење фолије на катеру са оптичким позиционером (омогућава print 
& cutt технологију) и самоплепива фолија са штампом високе резолуције. За брендирање возила се користи 
такозвана каст фолија. 
 
Branding is offered in two versions: cutting film on the plotter with optical positioner  ( print & cutt technology)  and 
masking film with high resolution printing . For vehicles branding  we use so called cust film. 

 

Возила / Vehicles 



Банери и рол-апови / banners and roll-ups  

Банере израђујемо у дигиталној техници на цирадном платну са ринглицама или алкама и разноврсним могућностима 
качења, према желји клијента. 

 

Banners are made digitally on canvas with eyelets or end links and a variety of hanging options, per customer.  



Билборди / Bilboards 

Билборде производимо у свим димензијама и величинама,осветљене и просветљене, од метала или пластике. 
Брендирање вршимо каширањем папира и пвц фолије као и шпановањем цирадног и флег материјала, перфорираних или 
не перфорираних. Осветљење или просветљење радимо у зависности од позиције билборда и захтева клијента. 

We produce billboards in all dimensions and sizes, bright and enlightened, metal or plastic. We ’re branding by laminating paper 
and plastic foil and stringing  canvas and flag material, perforated or not perforated. Illumination or enlightenment work 
depending on the position of billboards and client demands.  



Јарболи / Masts 

Сарађујући са нама, сарађујете са водећим произвођачем застава и јарбола у региону. Квалитет наших 
производа гарантује десетогодишње искуство и велики број наших сталних комитената. 

 

Collaborating with us, you cooperate with leading manufacturers of the flags and masts in the region. The 
quality of our products is guaranteed by ten years of experience and a large number of our clients.  



Заставе / Flags 

Заставе израђујемо од висококвалитетног 
110г/м2 полиестерског, увозног флег 
платна које служи искључиво за израду 
застава. Заставе израђујемо у дигиталној 
техници на специјалном материјалу са 
посебним начином шивења, 
прилагођеним жељи клијента. Заставе 
испоручујемо сашивене, ојачаним 
угловима или по специјалним захтевима 
купаца. Технологија дигиталне сублиматик 
штампе на текстилу омогућава коришћење 
и најсложенијих мотива. 

 

ЈЕДИНИ НА НАШЕМ ТРЖИШТУ користимо 
оригиналне боје које иду  у комплету са 
машином МИМАКИ и тиме се издвајамо 
од конкуренције. Оригиналне боје у 
комбинацији са нашим искуством гарантују 
врхунски квалитет производа. Интензитет 
боје на нашим заставама је подједнак са 
обе стране, с тим што се са задње стране 
види као у огледалу.  Начин штампе и 
квалитет материјала је јединствен на 
нашем тржишту и обезбеђује дуг век 
заставама чак и у лошим атмосферским 
условима. 

 

Flags are made of high quality 
polyester 110gr/m2, Flag of imported 
cloth that is used exclusively for 
making flags. Flags are made digitally 
on special materials for the flag, with a 
special way of tailoring, tailored to the 
client. We supply our clients by sewn 
flags, reinforced risers, to set eyelets 
and reinforced corners or special 
requirements of customers. The 
technology of digital printing on 
textiles sublimatik allows the use of 
even the most complex designs. 
 
WE ARE THE ONLY ONES AT THE 
MARKET who use the original colors 
that go with the complete machine 
MIMAKI and thus stand out from the 
competition. Original color, combined 
with our experience guarantee high 
quality products . The intensity of the 
color of our flag is the same on both 
sides, but the rear part is seen in the 
mirror. The way the press and the 
quality of materials is unique in the 
market and ensure a long life even in 
bad atmospheric conditions.   

   
 
 

 



 
Свечане заставе са ресама за 
унутрашњу декорацију израђујемо на 
200гр/м2 сатену. Овакве заставе 
углавном се истичу у кабинетима и 
салонима, дајући свечани ефекат. 
Израђују се као дупле, а по ободу 
заставе се нашивају ресе. Поставлјају се 
на месинганим, никлованим или 
дрвеним постољима са копљем. 
Напомињемо да смо једини 
произвођач који за овакве производе 
даје пуну гаранцију.  
 
Обзиром на наше капацитете и 
дигиталну технологију штампе можемо 
у кратком року  да испоручимо велике 
количине застава. Сарађујући са нама 
сарађујете са водећим произвођачем 
застава и јарбола у региону. Квалитет 
наших производа гарантује 
десетогодишње искуство и велики број 
наших сталних комитената. 
 
 
 

Festive banners with fringes for 
interior decoration are made of 200 
g/m2 satin. These flags are mainly 
stand out in offices  and lounges, 
giving a festive effect. They are made 
as a duplicate, and along the edge of 
the flag on labels fringe. Placed in 
brass, nickel or wooden base with a 
spear. Please note that we are the only 
manufacturer to produce this kind of 
products with full guarantee. 
 
Considering our capacity and digital 
printing technology we can deliver 
large quantities of flags in the short 
term. Collaborating with us, You 
cooperate with leading manufacturers 
of the flags and masts in the region. 
The quality of our products is 
guaranteed by ten years of experience 
and a large number of our clients.  
 
 



Стоне заставице / Table stand flags 

Заставице нудимо у 3 варијанте: шпалирне (више нанизаних на канапу), ручне (залепљене на пластични носач) и стоне (на стоном 
сталку). 

Flags are offered in three variants: špalirne  (many flags strung on a rope),  hand (affixed to a plastic support) and table (the table stand).  
Шпалирне заставице производимо од 110г полиестерског флег платна нашивеног на канап. 

Špalirne flags are made from 110 g polyester fabric flag patched on the rope. 

Ручне заставице производимо од 120г офсет папира залепљеног на пластични носач дужине 40цм. 
Hand flags are made of 120 g offset paper glued to a plastic support length of 40 cm.  

Стоне заставице производимо од 200г сатена опшивеног украсним шнуром. 

Table stand flags are made of 200 gr satin with decorative rope . 

Штампа на свим типовима заставица је дигитална, високе резолуције. 

Printing on all types of flags is a digital, high-resolution images.  

Аплицирање на заставице нудимо у зависности од варијанте за коју се одлучи клијент и то у дигиталној и сито  техници, уз жељени 
облик, са или без ресица. 

Applying the flags we offer depending on the option you choose for the client and in digital and screen printing technique, the desired 
form, with or without lobes.  
 

 

 



Рекламне табле / Аdvertising boards 
  

Рекламне А-табле и Т-табле израђујемо за спољну и 
унутрашњу употребу, од алуминијума, челичног 
лима или пластике, са жељеном штампом и 
форматима по договору са клијентом. 
 
Advertising A-boards and T-boards are made for 
indoor and outdoor use, made of aluminum, steel or 
plastic, with preferred print formats and negotiated 
with the client.  



Као изложбено-сајамску графику израђујемо: 

As exhibition-fair graphics we produce: 

 

Back drop wall 

3D слова у клириту или стиропору 

3D letters in klirit or Styrofoam 

Промо пултове 

Promo Stands 

X-банере 

X-banners 

Просветљене стубове 

Enlightened pillars 

балоне 

Balloons 

Сајамска графика /  Тrade show graphics  



Totem 
 Тотем који је засебан и има сопствени 
темељ и електрично напајање. 

Рекламни Тотем са ценама деривата 
димензија 8m x 2,45m. Тотем је израђен 
по пројектној документацији рађеној само 
за Вас и то: челична подконструкција са 
статичким прорачуном рађеним по нашим 
стандардима, а који су ригорознији од 
евро стандарда, фронтови су израђени од 
клирита дебљине 4mm за деривате и 5mm 
за логотип на врху, и челичним “L” 
профилима су причвршћени за 
подконструкцију. Бокови су од 
пластифицираног лима савијеног 
полукружно и причвршћени су за 
подконструкцију, натписи на Тотему су 
просветљени неонским лампама које се 
налазе на обе стране Тотема, 
причвршћене су за подконструкцију са 
аутоматским паљењем (аутоматска 
пригушница са стартером омогућава и 
дужи век трајања). 

ЛЕД дисплеји се израђују по жељи купца. 
Приликом израде ЛЕД дисплеја водимо 
рачуна о локацији Тотема због израде 
растера ЛЕД тачки на самом дисплеју 
(аутопут, градска средина). Постоји 
могућност да се на дисплеју смењује 
рекламна порука, датум, тачно време и 
температура, такође је могуће да се цене 
трепере и тако привлаче пажњу. ЛЕД 
диоде имамо у више боја. 

 
 

 
 

Totem, which is separate and has its 
own foundation and the power supply. 
Promotional products with prices 
Totem with dimensions 8m x 2.45 m. 
Totem was created by design 
Movieplay for you as follows: steel 
substructure with a static calculation 
made by our standards, which are 
stricter than the Euro standards, fronts 
are made of 4mm thick clirite for 
derivatives and 5mm for the logo at the 
top, and steel " L "profiles are attached 
to the subframe. The sides are made of 
coated sheet metal bent round and 
attached to the subframe, the totem 
signs are illuminated by neon lamps 
that are on both sides of the totem, 
were attached to the substructure with 
automatic ignition (automatic choke 
with a starter provides longer life).  
 
LED displays are made according to 
customer's request. During the 
manufacture of LED displays we take 
care of Totem location for creating grid 
point on the LED display (highway, 
urban area). There is a possibility that 
the display is replaced by the 
advertising message, the date, the time 
and temperature, it is also possible that 
the prices flash and so attract attention. 
LEDs have several colors. 



Израда малог показивача деривата 
са ценама (тотемче) са носачима за 
бандеру, димензије показивача 
170цм у висину и 90цм ширине, са 
дубином од 15цм, правоугаоног 
облика.  ЛЕД дисплеји се израђују 
по жељи купца.  

Постоји могућност да се на дисплеју 
смењује рекламна порука, датум, 
тачно време и температура, такође 
је могуће да се цене трепере и тако 
привлаче пажњу. ЛЕД диоде имамо 
у више боја. 

Making small pointer products with 
prices (totemče) with carriers to a 
post, the cursor size 170cm in height 
and 90cm wide, with a depth of 15 
cm, rectangular shape.  
 LED displays are made according to 
customer preference.  
There is the possibility to  
toggle the display of advertising 
messages, the date, the time and 
temperature, it is also possible that 
the prices  flash and so attract 
attention. LEDs have several colors. 

 
 

 

 

Мали показивач цена деривата / Smaller version of Totem 

 



          

Комплетно уређење тотема са бољим 
рекламним дисплејем. Измена 
постојећих показивача цена на старом 
тотему са ЛЕД дисплејима димензија 
85cm x 23cm (диоде су 20,5cm x 81,5cm) и 
са показивачем време, датум, 
температура и реклама у гушћем растеру. 
Уређење тотема подразумева замену 
лексана на местима где иду ЛЕД дисплеји 
провидним клиритом, чишћење 
постојећих лексана и лепљење нових 
редизајнираних решења, фарбање 
бокова у жељену боју, поправка и замена 
осветљења изнутра. 

Постоји још доста начина репарација 
старих тотема, у зависности од 
дотрајалости. Наша препорука је да нас 
позовете, а ми ће мо Вам понудити 
решења. 
 

Репарација Тотема, лаки ре-брендинг /  Light re-branding 
 
  

Complete reconstruction of the 
totem with better advertising display. 
Editing of the existing pointer of the 
price on the old totem with LED 
displays (dimensions 85cm x 23cm, 
diodes 20,5cm x 81.5cm) and with 
display that shows time, date, 
temperature and advertisements in 
denser grid. Arranging totem includes 
replacing lexan on the  places where 
LED display transparent acrylic, 
cleaning of existing lexan and 
bonding redesigned new solutions, 
painting the hips in the color 
customer wants, repair and 
replacement of lighting inside. 
 
There is a lot of ways of 
reconstructions of the old totems, 
according to run out of the ptoduct. 
Our recommendation is to call us and 
we would offer you solutions you 
need. 





Репарација без ЛЕД показивача 

 

Репарација подразумева уређење 
расвете, чишћење и монтирање нове 
рекламне фолијe као и нови дизајн и 
фарбање металних делова у жељену 
боју. На наше Тотеме дајемо пуну 
гаранцију годину дана. Такође смо у 
прилици да Вам понудимо сервис, где 
наша мобилна сервисна екипа 
отклања све евентуалне кварове у 
кратком року. Могуће је и радити 
целокупно ре-брендирање пумпи као 
и монтирати тотем који има соларно 
напајање. 

 

 
 

Reparation without LEDs  
 
 
 
Reparation involves arranging 
lighting, cleaning and assembling 
a new advertising film and the 
new design and painting of metal 
parts in the desired color. On our 
totems, we give a full year 
warranty. In addition, we are able 
to offer the mobile service where 
our team removes any possible 
failures in the short term. It is also 
possible to do the entire 
rebranding of gas stations and also 
to install totem with solar power. 

 





Понуда за уређење-ребрендирање пумпе обухвата: 

1. Израда табле са називом објекта и подацима, од клирита,  

димензија 30х21 

2. Брендирање апарата за гориво и апарата за ваздух 

3. Кружне налепнице упозорења за точионе апарате 

4. Пресвлачење стубова пластифицираним лимом или алукобондом. 

5. Фарбање фриза кућице и надстрешњице 

6. Фарбање поклопаца резервоара 

7. Фарбање јарбола и бандера у жељену боју. 

8. Фарбање ивичњака 

9. Рекламна Т-табла са уметнутим постерима величине 1m x 0,7m , 

обострана 

10. Алуминијумска табла за фасаду са клик-клак рамом за брзу и  

једноставну замену постера. 

11. Кутија за песак, фарбање и лепљење обавезне налепнице „песак“ 

12. Обавезни знаци упозорења на форексу  

13. Табле за резервоаре са исписом броја резервоара и  

деривата који се точи 

14. Израда путоказа на бандери димензија табле 1x 0,7m.  

15. Светлећа реклама у алуминијумском раму 

16. Светлећа реклама од челичног лима пластифицирана у жељену боју  

кутијастог облика. 

17. Фолије из добијеног или сличног решења за стакло на кућици. 

18. Налепнице: обавештење о радном времену, објекат је под видео надзором,  

налепница-платне картице, инфо центар, налепница самопослуживање... 

19. Налепнице са нумерацијом точећих места 

20. Израда и постављање графике на излозима објекта у технологији  

адхезивних фолија.  

 

Понуда за лаки ребрендинг пумпе/  Offer for rebranding gus 
stations include: 

 1. Creating a table with the name of object and data, from klirit, (dimensions: 30x21) 

2. Branding fuel appliances and appliances for air 

3. Circular warning labels for our facilities appliances 

4. Dressing columns by plasticized tin or alucobond 

5. Painting strips fifth house and shelters 

6. Painting  reservoir lids 

7. Painting the masts and  poles in to the  color requested 

8. Paiting the curb (roadside) 

9. Advertising T-panel inlaid with posters (1m x 0.7 m), mutual (both side) 

10. Aluminum facade panel for the click-clack frame for quick and easy 

      Poster  replacement 

11. Sand box, painting and gluing required labels "sand" 

12. Obligatory warning signs on forex 

13. Table for reservoirs with printed number of reservoirs and tanks poured 
derivatives 

14. Making road signs on poles ( table dimensions: 1m x 0.7 m.) 

15. Light commercials in aluminum frame 

16. Light commercials from steel linand p in the desired color box-shaped. 

17. Films from given  or a similar solution for the glass on the house. 

18. Labels: notice of working hours, the facility is under video surveillance and 

      sticker-cards, information center, self-service labels. 

19. Stickers with numbering of gus station pump places   

20. Production and installation of graphics on the windows of the building in 
technology 

 

 

 

 

 



Референце / References  

 
Od naših mnogobrojnih klijenata a ima ih preko 500 izdvajamo: 

From our many clients and there are over 500:  


