JANUAR
TILBUD

Rollup | 990,-

PVC Banner | 299,- pr m2
Komplett med maljer og 4-farget trykk. PVC eller mesh.
Vi leverer PVC-banner i storformat etter dine mål.
Til innendørs eller utendørsbruk.

Standard Roll-Up montert i en aluminiumsfot med to
vinkelrette støttebein, aluminium topplist og bæreveske i
tekstil. Når den ikke er i bruk blir den trykte reklamen rullet
inni boksen etter “rullegardinprinsippet”, og den tre-delte
stangen som holder budskapet oppe legges på egen plass.
Støttebenene slås inn.

Isskrape | 5,50 ved 500 stk med trykk 1 farge
Isfrie vinduer er viktig for sikkerheten. Farget isskrape i et
solid polystyrenmateriale med avskårne hjørner. De skarpe
kantene sørger for et raskt og godt resultat. Mål: 120 x 100
mm. Maks dekorflate: 110 x 90 mm
250 stk.: 8,50 pr. stk. 		
500 stk.: 5,50 pr. stk.
1000 stk.: 4,20 pr. stk.

Mulitband | 22,- Inkludert fullfarge trykk

Ta kontakt for andre antall og trykkfarger

Str.: 80 mm x 25 mm x 3,5 mm. 3 i 1 funksjon. Enhåndsgrep.
250 stk.: 25,- pr. stk.		
500 stk.: 22,- pr. stk.
1000 stk.: 20,- pr. stk.
2500 stk.: 18,- pr. stk.
5000 stk.: 17,- pr. stk.
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Headnecker | 14,-

ved 500 stk. i 1 farges trykk

Headnecker er et plagg som benyttes for å skjerme utsatte
kroppsdeler (hode, hals) for vind, kulde, snø og sol.
Produktet kan brukes såvel sommer som vinter.Headnecker
er et sømløst stykke tekstil, dette sammen med det elastiske
stoffet gjør at produktet får unike bruksmuligheter.
			
Trykk 1 farge:
Trykk 2 farger:
Trykk 3 farger:
Trykk 4 farger:

100
36,53,70,86,-

250
19,24,30,36,-

500
14,16,19,22,-

1000 		
12,- pr. stk.
14,- pr. stk.
15,- pr. stk.
16,- pr. stk.

Ta kontakt for andre antall og trykkfarger

Vendbar lue | 43,- ved 500 stk. i 1 farges trykk
95 % bomull og 5 % spandex. 25 x 27 cm.
100 stk.
250 stk.
500 stk.
1000 stk

72,- pr. stk.
51,- pr. stk.
43,- pr. stk.
36,- pr. stk.

Tillegg for vevd label er 4,50 pr. stk.
Ta kontakt for andre antall og trykkfarger.
Leveringsklar i mars.

Drops | 238,- pr. kg. med trykk i 1 farge ved 30 kg.
Sprer budskapet og gir god stemning! Populære drops i et
stort utvalg av smaker. Som standard leveres smakene
separat, men de kan også blandes etter ønske i pakker på
10 kg. Som standard trykkes omslagene på hvit cellofan,
men de kan også trykkes på en mer iøynefallende, sølvfarget
eller transparent cellofan

Sjokolade | 2,60 Veil. pr. stk. inkl. trykk fullfarge ved 2400 stk,

Ta kontakt for andre antall og trykkfarger

Smaker: Melkesjokolade 30,5% kakao.
Mørk bitter 52% kakao. Mørk Bitter 70% kakao + kr. 0,10.
Trykkfarge: CMYK Størrelse: Ca 33x33 mm.
Omslagspapir: Hvit. Foliefarge: sølvfarget eller gullfarget.
Holdbarhet opptil 12 mnd. Oppbevares mørkt og kjølig.
Forpakning: 200 stk. pr. pose, 1000 stk pr kartong.
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