
Fotocòpies
Servei de Fax
Plastificacions
Posters i Plànols
Enquadernacions
Fotografia Digital
PPersonalitzacions

i més serveis...

Electrònica
Rellotgeria

Articles de Regal
Souvenirs i Postals

Accessoris per mòbils
Cables i connectors

i molts més articles...i molts més articles...

c/Creu Coberta, 76
www.eonkar.com



“ Des de 1986 oferint el millor servei...

“ Més a prop seu...

“ Tenim la solució a les seves urgències de impremta...

... sempre en la millor qualitat de les nostres màquines
 i amb la confiança de tenir la seva feina a temps ”

Presentació



Impressions Digitals

“ La millor qualitat amb la versalitat digital ” 

“ Tecnologia cara i costosa? AMB NOSALTRES NO!!!! 



Fotocòpies Color i B/N

“ Clàssic, però fiable i ràpid ” 

“ Perquè nosaltres li oferim,
 el que ningú més pot ” 



Pòsters i Plànols

“ Pensa a lo gran ”

“ Escaneig, Impressió, Plasficació, ...

...tots els serveis en un sol lloc ”



Enquadernacions i Plastificacions

“ Un bon acabat, imprescindible per a qualsevol treball...

“ Plasficat, que així serà per sempre! ”

“ Ni el Sol ni la pluja contra els pòsters ”



Personalitzacions

..sigui quina sigui la seva necessitat, 
amb nosaltres sempre encertarà ” 

“ Arcles de publicitat, promoció, 
regal, i més, tots Personalitzats ”

“ bolígrafs, memòries usb, rellotges, tasses, xapes, ...



Fotografia Digital

“ Fotografia Digital, però de la millor qualitat...

“ Foto carnet exclusiu al millor preu ”

“ Passi les seves fotografies, catàlegs, dcouments a CD...



Ofimàtica i Papereria

“ Tot el que la seva empresa necessi i més ”

“ El millor preu en papereria, només a Onkar Gallery ”



Electrònica, Rellotges, Regals...

“ Garana I qualitat al millor preu ”

“ El temps és or ...

... però amb nosaltres li sorrà més a compte ” 

Tot això i molt més del que es pugui imaginar... 



Localització

“ Molt a prop seu ”

L3 L3

L1 L1

L5 L5



c/Creu Coberta, 76
08014 - Barcelona

T 934 228 553     F 935 531 736
M 607 210 201
info@eonkar.com
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