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Pop Up vägg Svängd, Pop Up vägg Rak,
LED-belysning
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Flagga Screentryckt, Flagga Digitaltryckt,
Nationsflagga, Tillbehör till Flaggstång
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FLAGGOR
BEACHFLAGGOR
En beachflagga är en smidig reklambärare året om som gör att
du direkt syns med ditt budskap. Det är ett utmärkt alternativ för
kampanjer, event, mässor, butiker och andra aktiviteter. De är lätta
att transportera i medföljande väska och enkla att montera.

Beach Sign

Beach Original
Beachflaggan levereras med sydd kanal
och snöre. Stång och fäste köps separat.
Storlek 50x230 cm. Höjd på monterad beachflagga med stång på kryssfot är 262 cm.
		

Art nr

Beachflagga Import
Beachflagga Svensk produktion
Stång i väska där det även
finns plats för flaggan

7604700
7604500

Beachflaggan levereras med sydd kanal
och snöre. Stång och fäste köps separat.
Storlek 85x200 cm. Höjd på monterad
beachflagga med stång på kryssfot är 230 cm.
		

Art nr

Beachflagga Import
Beachflagga Svensk produktion
Stång i väska där det även
finns plats för flaggan

7604704
7604510
7604057

7604057

Storlek 70x340 cm. Höjd på monterad beachflagga med stång på kryssfot är 392 cm.
		
Beachflagga Import
Beachflagga Svensk produktion
Stång i väska där det
även finns plats för flaggan

Alla våra beachflaggor trycks digitalt på stickad polyester.
Tillbehör väljs efter önskat behov. Leveranstid för import är ca 1-2
veckor, och för svensk produktion ca 1 vecka.

Art nr

7604701
7604501

Storlek 115x310 cm. Höjd på monterad
beachflagga med stång på kryssfot är 340 cm.
Art nr
		
Beachflagga Import
7604705
Beachflagga Svensk produktion 7604511
Stång i väska där det
även finns plats för flaggan
7604056

7604056

Storlek 80x440 cm. Höjd på monterad beachflagga med stång på kryssfot är 534 cm.
		
Beachflagga Import
Beachflagga Svensk produktion
Stång i väska där det
även finns plats för flaggan

Art nr

7604702
7604502
7604033

Beach Event
Beachflaggan levereras med sydd kanal och
snöre. Stång och fäste köps separat.
Storlek 75x240 cm. Höjd på monterad beachflagga med stång på kryssfot är 300 cm.
		

Art nr

Beachflagga Import
Beachflagga Svensk produktion
Stång i väska där det även
finns plats för flaggan

7604707
7604530
7604540

Storlek 75x350 cm. Höjd på monterad beachflagga med stång på kryssfot är 400 cm.
		
Art nr
Beachflagga Import
7604708
Beachflagga Svensk produktion 7604531
Stång i väska där det
även finns plats för flaggan
7604541

Se prislistan sid. 2
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TILLBEHÖR FÖR BEACHFLAGGOR

Alla tillb
ehör
passar
samtlig
a
beachfl
aggstänger

Det finns flera olika tillbehör att välja på. Välj ert tillbehör efter hur
ni ska använda er beachflagga. Tillbehören är lagerartiklar och finns
för omgående leverans.

Stång och väska

Kryssfot 4 kg

Kryssfot 3 kg

Beachflaggstång delad i väska där
det även finns plats för flaggan.

Kryssfot tillverkad i lackerad metall. Fälls
enkelt ihop. Levereras med rotor i metall.
I hörnen finns hål för fast montering eller
för att säkra kryssfoten med tältpinnar.
Bredd utfälld ca 83 cm. Vikt ca 4 kg.

Kryssfot tillverkad i stål. Fälls enkelt ihop.
Levereras med rotor i metall. Bredd
utfälld ca 88 cm. Vikt ca 3 kg.

		

Art nr

Original 230 cm/Sign 200 cm
Original 340 cm/Sign 310 cm
Original 440 cm
Event 240 cm
Event 350 cm

7604057
7604056
7604033
7604540
7604541

Art nr 7604555

Art nr 7604035

Vattenbälg

Golvplatta

Bilfot

Vattenbälg som fylls med vatten för att
få extra tyngd på kryssfoten eller golvplattan. Storlek Ø 53 cm. Fylld bälg
väger ca 10 kg.
Art nr 7604036

Golvplatta i metall med handtag.
Levereras med roterande fäste (rotor)
i metall. Storlek 40 x 40 cm.
Vikt ca 5,7 kg.
Art nr 7604082

Tillverkad i stål. Levereras med rotor.
Storlek: 45x58 cm. Vikt 2,8 kg
Art nr 7604521

Väggfäste 22°
Väggfäste 22° i metall.
Levereras med roterande
fäste (rotor) i metall.
Monteras på vägg.
Vikt ca 0,8 kg.
Art.nr 7604063

Markspjut

Markborr i plast

Markspjut i metall för att slå ner i marken.
Längd 50 cm. Vikt ca 1 kg.
Art nr 7604520

Markborr i plast med roterande fäste i
metall. Lätt att använda med det
inbyggda handtaget. Kan användas i
jord, snö eller sand.
Längd ca 53 cm. Vikt ca 0,65 kg.
Art nr 7604556

Tältfäste
Tältfäste i metall för beachstång.
Art nr 7604083
Se prislistan sid. 2-3
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BEACHFLAGGOR STANDARDMOTIV
Beachflaggor med standardmotiv finns i lager för omgående leverans.
Vi har åtta olika standardmotiv att välja mellan och beachflaggorna
trycks digitalt på stickad polyester 115 g/m². Beachflaggans storlek
är 50x230 cm och höjd på monterad beachflagga med stång och

ÖPPET

REA
Art nr

VÄLKOMMEN

ÖPPET HUS

Art nr

Art nr

Art nr

kryssfot är 262 cm. Beachflaggan levereras med sydd kanal och
snöre. Stång (art. nr. 7604057) och kryssfot (art. nr. 7604035) köps
separat. Tre motiv (Öppet, Rea, Välkommen) finns även att köpa i
paketpris. Där ingår flagga, stång och kryssfot. Se nedan för art. nr.

SALE

DROP IN
Art nr

NYHET

Art nr

UTFÖRSÄLJNING
Art nr

Art nr

Flagga 7604801 Flagga 7604804 Flagga 7604805 Flagga 7604802 Flagga 7604803 Flagga 7604806 Flagga 7604807 Flagga 7604808
Flagga, stång och Flagga, stång och Flagga, stång och
kryssfot 7604816 kryssfot 7604817 kryssfot 7604815

Mini Beach Sign med standardmotiv
Modern bordsflagga i fem olika
motiv. Bordsflaggorna uppnår ett
informativt och dekorativt syfte
beroende på var de placeras.
T ex butik, reception eller hemmet.
Stång och fot, Art nr 7604059
köps separat. Enkelt att skifta.
Storlek på flaggan: 16x41,5 cm.
Höjd på monterad flagga inkl.
fot: 45 cm

VÄLKOMMEN

REA

Art nr

GOD JUL
Art nr

Art nr

GLAD PÅSK
Art nr

7604823
7604820 Flagga 7604821 Flagga 7604822 Flagga
Flagga, inkl. fot och Flagga, inkl. fot och Flagga, inkl. fot och Flagga, inkl. fot och
7604829
7604827 stång 7604825 stång
stång
7604826 stång
Flagga

TREVLIG
MIDSOMMAR
Art nr

7604824
Flagga, inkl. fot och
7604830
stång
Flagga

Mini Beach Sign – Bordsflagga

Ryggsäcksflagga Sign

Levereras med flagga, fot och stång
i aluminium, i ett polyesterfodral.
Storlek på flaggan 16x41,5 cm. Höjden på
monterad flagga inkl. fot är 45 cm.

Ryggsäck med hållare, stång samt flagga.
Ett bra sätt för rörliga budskap, enkel
att bära och lätt att upptäcka för din
omgivning. Flaggan trycks digitalt i storlek
35x116 cm på stickad polyester 115 g/m².

		

Art nr

Bordsflagga inkl. stång, väska och fot 7604515
Bordsflagga Import endast flagga
7604516
Stång med fot och väska
7604059

		

Art nr

Ryggsäck med hållare och stång
Ryggsäcksflagga Sign Import
Ryggsäcksflagga Sign
Svensk produktion
Stång till ryggsäck (reservdel)

7604542
7604545
7604543
7604544

Se prislistan sid. 3
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FLAGGOR
Flaggor i alla modeller och utföranden är en bra produkt för exponering
oavsett om det är en flagga till flaggstång, fasadflagga eller supporterflagga. Vi tillverkar flaggor efter kundens behov och önskemål.
Material och tryckteknik bestäms utifrån användningsområde.
Mer information om flaggor finner du i vår Flaggskola, se sid. 10.

FLAGGANS MÅTT ANGES I BREDDxHÖJD
8 m stång - 200x120 cm
9 - 10 m stång - 240x150 cm/150x300 cm stående
12 m stång - 300x200 cm
14 m stång - 350x220 cm

Flagga Screentryckt

Flagga Digitaltryckt

Bästa tryckresultat fås om originalet är gjort i PMS färger.
Trycks på vävd polyester 160 g/m² med genomtryck.

Prisvärd tryckteknik för mindre serier, fototryck och
flerfärgstryck. Lämplig för tillfällig flaggning och event.
Trycks på stickad polyester 115 g/m².

Art nr

200x120 cm (8 m) 1 färg
200x120 cm (8 m) 2 färg
200x120 cm (8 m) 3 färg
240x150 cm (10 m) 1 färg
240x150 cm (10 m) 2 färg
240x150 cm (10 m) 3 färg
300x200 cm (12 m) 1 färg
300x200 cm (12 m) 2 färg

Nationsflagga

7604004
7604005
7605003
7604006
7604007
7605063
7604008
7604009

Art nr

300x200 cm (12 m) 3 färg
350x220 cm (14 m) 1 färg
350x220 cm (14 m) 2 färg
350x220 cm (14 m) 3 färg

7605073
7604455
7604456
7604457

Stående

150x300 cm (10 m) 1 färg 7605081
150x300 cm (10 m) 2 färg 7605082
150x300 cm (10 m) 3 färg 7605083

Svensk Flagga 150 cm (6 m)
Vi lagerför svenska flaggor
Svensk Flagga 200 cm (8 m)
och EU flaggor i olika storlekar
Svensk Flagga 240 cm (10 m)
för omgående leverans.
Svensk Flagga 300 cm (12 m)
Vi kan även leverera andra
Svensk Flagga 350 cm (14 m)
nationsflaggor. Kontakta oss
för information.
EU Flagga 150 cm (6 m)
EU Flagga 200 cm (8 m)
EU Flagga 240 cm (10 m)
EU Flagga 300 cm (12 m)
EU Flagga 350 cm (14 m)

Art nr

7604103
7604100
7604101
7604102
7604104
7604233
7604112
7604214
7604234
7604235

Art nr

150x100 cm (6 m)
200x120 cm (8 m)
240x150 cm (10 m)
300x200 cm (12 m)
350x220 cm (14 m)

7604094
7604095
7604096
7604099
7604120

Stående

150x300 cm (10 m)

7604098

Tillbehör till flaggstång
Windtracker
Sträcker ut flaggan oavsett vind. Flaggbyte sker utan att flaggstången behöver fällas. Levereras med 150 cm lång horisontell
aluminiumarm. Vid invändig flagglina måste man även ha
motvikter till windtrackern.
		

Art nr

Windtracker 5-12meter
7604012
Motvikt 5-9 m (invändig lina)
7609030
Motvikt 10-12 m (invändig lina) 7609045
Fast rotortopp
Sträcker ut flaggan oavsett vind. Flaggbyte sker genom att fälla
stången. Levereras med 150 cm lång horisontell aluminiumarm.
Används endast vid invändig flagglina och kräver motvikter. Se ovan.
		

Art nr

		7604091
Se prislistan sid. 4
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3

m

78

cm

Stor fasadflagga

Fasadflagga PVC

Tillverkas i stickad polyester 205 g/m², dubbelsidig
med blockout. Trycks digitalt på båda sidor.
Storlek 150x240 cm, snedskuren eller rak upptill.
Art nr 7604015

Tillverkas i PVC med digitalt tryck på båda sidor.
Levereras komplett med 78 cm stång i plast med
knopp. Väggfäste köps separat.
Storlek 40x40x60 cm, snedskuren

Fasadflaggstång

Art nr

Fasadflagga PVC 7604415
Väggfäste i plast 7604014

Levereras komplett med 75° fäste av galvaniserat
stål, kula och lina. Längd 3 meter.
Art nr 7609055

78

cm

78

cm

Fasadflagga PVC standardmotiv
Tillverkad i PVC. Finns med 5 olika standardmotiv.
Trycks digitalt på båda sidor. Levereras komplett
med 78 cm stång i plast och knopp. Väggfäste köps
separat. Storlek 40x40x60 cm, snedskuren.
ÖPPET Design
Art nr 7604812

REA Design
Art nr 7604813

Fasadflagga Polyester
Tillverkas i stickad polyester 205 g/m², dubbelsidig
med blockout. Trycks digitalt på båda sidor. Levereras
komplett med 78 cm stång i plast och knopp. Väggfäste köps separat. Storlek 40x40x60 cm, snedskuren.

80

		

Art nr

Fasadflagga Polyester
Väggfäste i plast

7603980
7604014

ÖPPET
Art nr 7604809

REA
Art nr 7604810
VÄLKOMMEN
Art nr 7604811
Väggfäste i plast
Art nr 7604014

cm

Flaggspel

Supporterflagga
Tillverkas i stickad polyester 115 g/m² med
digitaltryck. Levereras med 80 cm lång träpinne.
		

Art nr

Supporterflagga, storlek 45x30 cm
Supporterflagga, storlek 70x50 cm

7604418
7604018

Vi tillverkar flaggspel efter önskemål i
olika material, storlek och tryckteknik.
		

Art nr

Polyester Digitaltryck
Polyester Screentryck
Papper Printat

7604424
7604425
7604025
Se prislistan sid. 4-5
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Toppemblem

Emblem går att få i olika
utföranden. Kontakta
oss för mer information.

Tillverkas i mässing.
Storlek 160 mm hög.
Art nr 7604435

Fanstång
Tillverkas i vit lättmetall, 2-delad med
topphylsa. Storlek 2800x28 mm.
Art nr 7604434

Fana
Tillverkas i stickad polyester 115 g/m² med
digitaltryck eller i vävd polyester 160 g/m²
med screentryck.
Art nr

Fana 150x100 cm Digitaltryck 7604426
Fana 150x100 cm Screentryck 7604427
Fana 160 cm Svensk
7604020

Fanställ
Tillverkas i metall med guldlack.
Finns för 1–3 fanstänger med max Ø 40 mm.
Art nr

Fanställ för 1 fanstång
Fanställ för 2 fanstänger
Fanställ för 3 fanstänger

7604431
7604432
7604433

Pappersflagga

Pappersflagga Nationer

Tillverkas med tryck på båda sidor.
Levereras med plastpinne 38 cm.
Storlek 20x15 cm.

Tillverkas med tryck på båda sidor.
Levereras med träpinne 40 cm.
Storlek 21x13 cm.

Art nr

1 färg
2 färger
3 färger
4 färger CMYK

Art nr

7604902
7604903
7604904
7604905

Pappersflagga Sverige
Pappersflagga Norge
Pappersflagga Danmark
Pappersflagga Finland

7604901
7604940
7604941
7604942

Bussflagga, stång och fäste
Bilflagga & stång med magnetfäste
Bilflagga tillverkas i polyester i storlek 26x16 cm.
Fjädrande stång i metall monterad på magnetfäste.
Höjd på stången ca 40 cm.
Art nr

Bilflagga Svensk
7606037
Bilflaggstång med magnet 7604297

Bussflaggan tillverkas i polyester i storlek 40x25 cm.
Fjädrande stång i metall. Höjd på stången är 55 cm.
Fästet är tillverkat i metall och monteras med skruv
på bussen.
Art nr

Bussflagga Svensk
7604017
Bussflaggstång 55 cm
7604295
Fäste till bussflaggstång 7604296
Se prislistan sid. 5
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Bordsflagga

Bordsflagga Nationer

Tillverkas dubbel med sublimeringstryck på
båda sidor. Stång med fot köps separat.
Storlek 24x16 cm

Tillverkas dubbel med sublimeringstryck
på båda sidor. Stång med fot köps separat.
Storlek 24x16 cm
		 Art nr
Sverige flagga
7606026
EU flagga		
7606027
Övriga nationer
7604931

Art nr 7606033

Bordsflaggstång med fot
Förnicklad stång som levereras med marmoreller metallfot. Höjd 50 cm
		 Art nr
Stång med marmorfot
7606021
Stång med metallfot
7606029

Pylonflagga

Bordsstandar
D2

Tillverkas dubbel med sublimeringstryck på
en sida. Levereras med metallstång upptill
samt med snodd och frans eller snodd och
tofsar. Stång och fot köps separat.
		

Art nr

Bordsstandar D2
Storlek 21x16 cm

7606017

Bordsstandar S3
Storlek 23x16 cm

7606051

Tillverkas dubbel med sublimeringstryck
på båda sidor. Stång med fot köps
separat. Storlek 10x24 cm.
Art nr 7606024

Pylonflaggstång med fot
Förnicklad stång som levereras med
marmorfot eller metallfot. Höjd 50 cm.
		 Art nr
Stång med marmorfot
7606030
Stång med metallfot
7606031

Bordsstandarstång med fot
Förnicklad stång som levereras
med marmorfot eller metallfot.
Höjd 50 cm.
		 Art nr
Stång med marmorfot
7606013
Stång med metallfot
7606019
S3

Vimpel
Tillverkas i acetat, enkelsidig med sublimeringstryck
på en sida samt med pappskiva upptill och snodd.
Art nr

Storlek 12x19 cm
Storlek 16x25 cm

7604916
7604920

Specialvimpel

Båtvimpel

Tillverkas i acetat, enkelsidig med sublimeringstryck
på en sida samt med trästång upptill och frans.

Tillverkas i stickad polyester 205 g/m² dubbelsidig
med mellanlägg. Trycks digitalt på båda sidor.

		

Art nr

Storlek 19x33 cm
Storlek 27x42 cm

7604924
7604928

Art nr

Trekantig, storlek 35x20 cm 7604908
Tvåtungad, storlek 35x20 cm 7604912

Se prislistan sid. 5-6
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BRA ATT VETA OM FLAGGOR
FLAGGOR AV HÖG KVALITET
HÅLLER LÄNGRE FÖR VÄDER OCH VIND

KOMPROMISSA INTE OM KVALITET

WINDTRACKER

Snygga flaggor förstärker företagets profil på ett seriöst sätt.
Hög kvalitet förlänger dessutom flaggans livslängd. Vi har
höga kvalitetskrav i hela vårt produktionsflöde vilket säkerställer att vi levererar flaggor av hög kvalitet till våra kunder.

Windtracker förhöjer exponeringen vid företagsflaggning och
ser till att din flagga även syns
när det är vindstilla. Flaggan monteras på windtrackern och
hissas upp i flaggstången och passar de flesta långsmala
flaggmodeller. Flaggbyte sker med några enkla handgrepp,
utan att flagg-stången behöver fällas. Windtracker levereras
med 150 cm lång horisontell aluminiumarm. Maxlängd på
flaggan är 150 cm.

SKÖTSEL AV FLAGGOR
En ny flagga eller vimpel bör första gången hissas i lugnt
väder så att sömmarna stabiliseras. En våt och fuktig flagga
måste torka innan den viks ihop.
En blekt och sliten flagga ska inte användas utan bör
kasseras. Flaggorna kan tvättas i 40 grader maskintvätt med
tvättmedel utan blekmedel om de blir smutsiga.

MODERN PRODUKTION OCH SNABBA LEVERANSER
Vi screen- eller digitaltrycker flaggor med konfektionering
efter önskemål.

HUR LÄNGE BÖR EN FLAGGA HÅLLA?
En normalförbrukning av flaggor är ca 2-3 flaggor per
flaggstång och år. Detta beror på att en företagsflagga
sitter uppe dygnet runt. Är det extra blåsigt där flaggan
sitter håller den något kortare tid.

HUR STOR SKA FLAGGAN VARA?

FLAGGSTÅNGENS LÄNGD

Storleken på flaggan bestäms utifrån flaggstångens längd.
Flaggans mått anges i bredd x höjd.

Vi rekommenderar att flaggstången ska vara 1/3 del högre
än huset den står bredvid eller 3-4 m över taknocken.
Man bör även tänka på eventuella nivåskillnader på tomten
mellan huset och flaggstångens placering.

200x120 cm till 8 meters stång
240x150 cm till 9-10 meters stång
300x200 cm till 12 meters stång
350x220 cm till 14 meters stång
100x300 cm stående till 8 meters stång
150x300 cm stående till 9-10 meters stång
150x400 cm stående till 12-14 meters stång
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VILKET MATERIAL SKALL MAN VÄLJA?
Screentryckta flaggor tillverkas i vävd polyester 160 g/m²
med 100% genomtryck. Färgerna anges i PMS-färger och
trycket är UV-beständigt. Bästa val för hållbar kvalitet och
vid köp av flera flaggor.
Digitaltryckta flaggor tillverkas i stickad polyester 115 g/m²
med genomtryck, dock inte till 100%. Färgerna anges i CMYK
och trycket är UV-beständigt. Dessa flaggor väljer man med
fördel när det är flera färger, bilder/foton och vid få antal.
Lämplig vid tillfällig flaggning och event.

EXPO

EXPO
Vi har ett brett utbud av Expomaterial för både inom- och utomhusbruk såsom roll up, väggar, mässbord, tält, gatupratare, skyltar,

vepor, banderoller mm. Produkterna är lätta att transportera och
montera samt har bra exponeringsytor för att nå ut med ert budskap.

Roll Up Classic

Roll Up Classic XL

Roll Up i aluminium med två stödben. Tryckt våd med klämlist upptill som monteras i kassetten med 3M tejp. Levereras i vadderad
transportväska. Våden trycks digitalt på rolltex-väv (60% PVC och
40% polyester). Spotlights som tillval. (sid 4) Höjd 200 cm.
				
Art nr
Roll Up Classic komplett med våd – bredd 60 cm
7604880
Våd till Roll Up, omonterad – bredd 60 cm
7604197
Roll Up Classic kassett – bredd 60 cm. Vikt 2,3 kg
7603976

Roll Up i aluminium med två stödben. Tryckt våd med klämlist upptill som monteras i kassetten med 3M tejp. Levereras i vadderad
transportväska. Våden trycks digitalt på rolltex-väv (60% PVC
och 40% polyester). Spotlights som tillval. (sid 4) Höjd 200 cm.
				
Art nr
Roll Up Classic XL komplett med våd – bredd 150 cm 7604899
Våd till Roll Up, omonterad – bredd 150 cm
7604199
Roll Up Classic XL kassett – bredd 150 cm. Vikt 8,9 kg 7604799

Roll Up Classic komplett med våd – bredd 85 cm
Våd till Roll Up, omonterad – bredd 85 cm
Roll Up Classic kassett – bredd 85 cm. Vikt 2,4 kg

7604070
7604074
7603970

Roll Up Classic komplett med våd – bredd 100 cm
Våd till Roll Up, omonterad – bredd 100 cm
Roll Up Classic kassett – bredd 100 cm. Vikt 2,7 kg

7604072
7604198
7603972

Roll Up Vingen

Roll Up Cylinder

Roll Up i aluminium med snygg design. Reglerbar teleskopstång med
höjd från 165 cm till 220 cm. Tryckt våd med klämlist upptill som
monteras i kassetten med 3M tejp. Levereras i vadderad transportväska. Våden trycks digitalt på rolltex-väv (60% PVC och 40%
polyester). Spotlights som tillval. (sid 4) Standard höjd 200 cm.
				
Art nr
Roll Up Vingen komplett med våd – bredd 85 cm
7604071
Våd till Roll Up, omonterad – bredd 85 cm
7604074
Roll Up Vingen kassett – bredd 85 cm. Vikt 5,4 kg
7603971

Roll Up i aluminium med ett stödben. Tryckt våd med klämlist
upptill som monteras i kassetten med 3M tejp. Levereras i
vadderad transportväska. Våden trycks digitalt på rolltex-väv
(60% PVC och 40% polyester). Höjd 200 cm.
Spotlights som tillval.
Art nr

Roll Up Cylinder komplett med våd – bredd 85 cm 7604898
Våd till Roll Up, omonterad – bredd 85 cm
7604074
Roll Up Cylinder kassett – bredd 85 cm – vikt 2,7 kg 7604798
Se prislistan sid. 7

11

EXPO

elen
k förd ig
c
ä
t
p
Up
sid
ubbel
med d l Up
Rol

Spotlight till Roll Up
Spotlight som enkelt sätts upp på din Roll Up för att belysa
ditt budskap. Belysningsarmatur med 50 W spotlight.
220 V och CE-märkt.
Art nr 7604078

Mini Roll Up
Levereras komplett med kassett
och tryckt våd på polyesterfilm
Nevertear 125 g. Finns i två olika
storlekar.

Roll Up Dubbelsidig
Dubbelsidig Roll Up i aluminium med ett stödben. Utmärkt vid
exponering från två håll. Tryckt våd med klämlist upptill som monteras
i kassetten med 3M tejp. Levereras i vadderad transportväska.
Våden trycks digitalt på rolltex-väv (60% PVC och 40% polyester).
Höjd 200 cm.
Art nr

Art nr

Mini Roll Up A4 – höjd 33 cm
7604079
Mini Roll Up A3 – höjd 46 cm
7604073

Roll Up Dubbelsidig komplett med våder – bredd 85 cm
7604092
Våder till Roll Up Dubbelsidig, omonterad/st – bredd 85 cm 7604074
Roll Up Dubbelsidig kassett – bredd 85 cm – vikt 4,8 kg
7603924

Broschyrställ

Broschyrställ

Informationsställ

GLASKLART
Broschyrställ i aluminium,
stål och plexiglas för broschyrer, A4 kataloger och
foldrar, vilka kan plockas
från båda sidor. Levereras
i en canvasväska.
Höjd ca 140 cm.
Vikt ca 5,5 kg.
Art nr 7609113

PACKAD OCH KLAR
Broschyrställ i aluminium, stål
och plexiglas för broschyrer,
A4 kataloger och foldrar.
Broschyrerna kan ligga kvar
när man fäller ihop och packar
ner i väskan. Levereras i en
canvasväska.
Höjd ca 140 cm.

Tillverkad av aluminium, stål och
plast. Informationstavlan är i storlek
A3 med snäppram och kan vara i
horisontellt-eller vertikalt läge. Informationsstället är höj- och sänkbart
och har rund fot i metall.
Höjd 61 – 110 cm.
Vikt ca 5 kg.
Art nr 7601002

Vikt ca 5,5 kg.

Art nr 7609213

Se prislistan sid. 7
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Pop Up vägg Svängd

Pop Up vägg Rak

Svängd Pop Up vägg som är enkel att montera och har en stor
exponeringsyta. Paneler som enkelt monteras på sidorna av
väggen ger en snygg avrundning. Vepan trycks digitalt på stickad polyester 205 g/m² utan skarv och sätts enkelt fast på väggen
med kardborre. Vepan täcker både front och sidorna. Levereras i
praktisk transportväska med hjul och handtag samt
2 st LED lampor. Storlek 265x225 cm. Vikt ca 17 kg
		 Art nr
Svängd ställning komplett med våd,
väska och LED lampor
7604746
Våd till Pop Up vägg svängd 351x225 cm 7604747
Svängd ställning med väska och lampor
7603925

Rak Pop Up vägg som är enkel att montera och har en stor
exponeringsyta. Vepan trycks digitalt på stickad polyester 205 g/m²
utan skarv och sätts enkelt fast på väggen med kardborre. Vepan
täcker både front och sidorna. Levereras i praktisk transportväska
med hjul och handtag samt 2 st spotlights. Finns i tre olika storlekar.
X-Small - Frontstorlek 150x225 cm, djup ca 35 cm. Vikt ca 10 kg
Small - Frontstorlek 225x225 cm, djup ca 35 cm. Vikt ca 15 kg
Medium - Frontstorlek 300x225 cm, djup ca 35 cm. Vikt ca 17 kg
Art nr

X-Small- komplett med våd, väska och lampor
Våd till X-Small 223x225 cm
X-Small- ställning med väska och lampor
Small- komplett med våd, väska och lampor
Våd till Small 295x225 cm
Small- ställning med väska och lampor
Medium- komplett med våd, väska och lampor
Våd till Medium 368x225 cm
Medium- ställning med väska och lampor

7604741
7604742
7603953
7604753
7604750
7603956
7604066
7604771
7603966

LED-belysning till Pop Up vägg
LED-belysning som enkelt monteras på din Pop Up vägg.
Passar till Pop Up vägg Rak och Svängd. 20 W. CE-märkt.
Till båda väggarna ingår belysning så detta är ett tillbehör om
man vill komplettera med mer belysning eller byta ut från
spotlight som ingår i Pop Up vägg Rak till LED-belysning.
Art nr

LED-belysning

7604797
Se prislistan sid. 7-8
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L-Banner vägg
Finns i rak eller svängd modell. Ställningen är tillverkad i
aluminium. Listerna i övre och nedre kant är i 3 delar som man
enkelt sätter ihop och monterar på aluminiumpinnarna baktill.
Listerna är ca 85 cm och varje vägg består av 4 st pinnar och
4 st ben vilket gör att man kan göra väggen i olika storlekar.
Vepan trycks digitalt på stickad polyester 205 g/m² utan
skarv och sätts enkelt fast i ställningen. Levereras med
transportväska.
Storlek 253x236 cm. Vikt ca 13 kg.

Art nr

Rak- komplett med våd
Rak- Ställning med väska
Svängd- komplett med våd
Svängd- Ställning med väska
Våd till Rak och Svängd

7604860
7603960
7604861
7603961
7604760

Flat Wall
Smidig vägg i aluminium som är enkel att montera
och med stabila fötter. Levereras med dubbelsidig
våd i stretchmaterial som kan tryckas digitalt på
båda sidor. Våden fästs med kraftig dragkedja i
nederkant. Lätt att transportera och förvara i
medföljande väska. Storlek 240x225 cm. Vikt ca 7 kg
Art nr

Flat Wall komplett med ställning,
våd i stretchmaterial och väska
Våd till Flat Wall 240x220 cm

7604748
7604749
Se prislistan sid. 8
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Mässbord Båge
Tillverkad i aluminium och levereras i praktiska väskor att bära
i. Levereras med en svart bordsskiva i laminat samt ett hyllplan.
Våden är digitaltryckt på rolltex-väv (60% PVC och 40% polyester)
med kardborre och är utbytbar. Vådens storlek är 198x93 cm.
Höjden på bordet är 95 cm och bordsskivan är 130x38 cm.
Vikt 16 kg.
		
Art nr
Mässbord Båge komplett med våd och väska
7604969
Våd till mässbord Båge
7604769

Mässbord Tunna
Tillverkad i hårdplast med svart vikbar bordskiva i laminat.
Bordet har handtag och hjul vilket gör det enkelt att transportera.
I bordet finns utrymme att förvara annat mässmaterial t ex vår
Pop Up vägg. Den utbytbara våden är digitaltryckt på rolltex-väv,
(60% PVC och 40% polyester) som fästs med kardborre.
Vådens storlek är 180x80 cm. Höjden på bordet är 100 cm
och bordsskivan är 76x46 cm. Vikt 17 kg.
		
Art nr
Mässbord Tunna komplett med våd.
7604067
Våd till mässbord Tunna
7604767

Mässbord Båge PRO

Mässbord Kvadrat

Tillverkad i hårdplast med vikbar svart bordskiva i laminat.
Bordet har handtag och hjul vilket gör det enkelt att transportera.
I bordet finns utrymme att förvara annat mässmaterial t ex en
Roll Up. Den utbytbara våden är digitaltryckt på rolltex-väv,
(60% PVC och 40% polyester) och monteras med tillhörande
kardborrefästen. Vådens storlek är 170x82 cm.
Höjden på bordet är 97 cm. Bordskiva: 124x38 cm. Vikt 20 kg.
		
Art nr
Mässbord Båge PRO komplett med våd
7603922
Våd till mässbord Båge PRO
7603923

Pop Up funktion som gör det enkelt att fälla upp. Levereras med
en bordsskiva i laminat, samt ett hyllplan och praktisk canvasväska
att bära i. Den utbytbara våden är digitaltryckt på rolltex-väv
(60% PVC och 40% polyester) som fästs med kardborre.
Vådens storlek är 175x99 cm. Höjden på bordet är 102 cm och
bordsskivan är 105x40 cm. Vikt 14 kg.
		
Art nr
Mässbord Kvadrat komplett med våd och väska
7604075
Våd till mässbord Kvadrat
7604775

Mässduk
Mässduk tillverkad i stickad polyester 205g/m² med digitaltryck
och med värmeskurna kanter. Levereras i önskad storlek.
Tvättbar i 40 grader.
Art nr 7609205

Se prislistan sid. 8

15

EXPO

Art nr

Tält

Tält 1,5x1,5m

Profilerat tält för t ex event där tak och väggar trycks med
fullfärgstryck som ger bra exponering vid event av olika
slag. Tältet är enkelt att montera och transporteras i väska
med hjul. Benen är hexagonformade (sexkantiga) i kraftig
aluminium. Tak och väggar tillverkas i kraftig vattenavvisande
polyester. Alla väggar har dragkedja och kardborre
för fastsättning. Tyngder kan köpas som tillval.
Vi rekommenderar att man köper vikter till alla ben.
Höjd (totalhöjd) Max 3,2 m.
Material (ställning) Aluminium.
Ramtjocklek 40 mm.

Tältställning PRO med väska
– vikt 13 kg
Digitaltryckt tak till tält PRO
Digitaltryckt vägg till tält PRO
150x200 cm

7604728
7604731
7604730

Tält 3x3m

Tältställning PRO med väska
– vikt 17 kg
Digitaltryckt tak till tält PRO
Digitaltryckt vägg till tält PRO
300x200 cm
Tak till tält PRO, vit otryckt
Vägg till tält PRO, vit otryckt
300x200 cm

7604709
7604719
7604718
7604710
7604714

Tält 3x4,5m

Tältställning PRO med väska,
– vikt 23 kg.
Digitaltryckt tak till tält PRO
Digitaltryckt vägg till tält PRO
450x200 cm
Digitaltryckt vägg till tält PRO
300x200 cm

7604729
7604733
7604732
7604718

Tält 6x3m

Tältställning PRO med väska,
– vikt 31 kg.
Digitaltryckt tak till tält PRO
Digitaltryckt vägg till tält PRO
600x200 cm.
Digitaltryckt vägg till tält PRO
300x200 cm.

7604721
7604725
7604723
7604718

Tillbehör till tält

Tältvikt 5 kg
Tältvikt 15 kg
Tältpinnar och snöre (4pack)

Tältpinnar och
snöre (4pack)

Tyngd,
5 kg för tältfot

Tyngd,
15 kg för tältfot

7609121
7609122
7609123

Väska med hjul

Se prislistan sid. 8-9
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Eventbanner Pro
Tillverkas av två plastskivor som är insydda i kraftigt
polyestertyg. Överdraget trycks digitalt på båda sidor.
Öljetter på undersidan möjliggör fastsättning i mark med
hjälp av tältpinnar, art. nr. 7609123. Enkel ihopfällning gör
denna banner platt, vilket förenklar förvaring och transport.
Storlek 91x20 cm. Vikt 1 kg.
Art nr

Komplett med våd

7604549

Eventstaket
Eventstaket kan användas för att skärma av och samtidigt få fram ett
reklambudskap på ett effektfullt sätt både inom- och utomhus. Det går
att bygga ihop för önskad storlek.
Levereras komplett med 4 aluminiumstänger som är ca 100 cm långa,
hörnmuff, sammanfogningsmuff samt sprintar för fäste av vepan nertill.
Metallplatta och vepa köps separat. Vepan trycks digitalt på stickad
polyester 115 g/m² med sydd kanal och öljetter i nedre hörnen för
fastsättning. Levereras i en praktisk transportväska.
Storlek ställning: 208x105 cm. Storlek vepa: 187x98 cm.
Art nr

Eventstaket - ställning med väska
Vepa till Eventstaket
Markplatta för Eventstaket

Steg 1

Half Moon Banner

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

A-frame Banner

Pop Up Drum Banner

Ställning i glasfiber som är enkel att
Ställning i glasfiber som är enkel att montera
montera och levereras i väska. Våden
och levereras i väska. Våden trycks digitalt
trycks digitalt på stickad polyester
på stickad polyester 205 g/m² på fram och
205 g/m² på fram och baksida.
baksida. Kan användas inom- och utomhus.
Kan användas inom- och utomhus.
Levereras med metallpinnar för fastsättning i
Storlek 180x100 cm. Vikt 1,2 kg		
marken vid utomhusbruk.
Half Moon Banner
komplett med våd

Art nr

7604550

A-frame Banner komplett
med våd och väska 145x70 cm
A-frame Banner komplett
med våd och väska 180x80 cm
A-frame Banner komplett
med våd och väska 230x100 cm

7609130
7609135
7609132

Art nr

7609014

Innovativ produkt för inom- och utomhusbruk. Överdraget trycks digitalt på stickad
polyester 205 g/m². Kan användas inomoch utomhus. Levereras med väska och
metallpinnar för fastsättning i marken vid
utomhusbruk. Storlek 58 cm bred, 60 cm
hög och 200 cm lång. Vikt ca 2,2 kg
Art nr

Pop Up Drummer med överdrag 7604552

7609056
7609044
Se prislistan sid. 9
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Gatupratare med rund fot
Dubbelsidig gatupratare i aluminium och stål lackerad i svart eller vitt.
45 mm snäppram som gör det enkelt att skifta affisch. Levereras med
skyddsplast för affischen. Skyddsplast finns även som tillbehör. Den
runda foten gör gatuprataren handikappvänlig och därmed godkänd
att placera på trottoarer i de flesta kommuner. Logo och text i vinyl i
1-4 färger kan sättas på båda sidor på toppskylt.

Avspärrningsband/köband med stolpe
Spärrar av på ett enkelt sätt med hjälp av avspärrningsband.
Enkelt att transportera och att använda vid event och vid köer
till entréer. Stolpe i rostfritt stål med rund fot. Varje stolpe har ett
rött fjäderbelastat rullband som enkelt fästs i nästa stolpe. Bandet
levereras utan tryck, 5 cm bredd och maxlängd 193 cm.
Höjd 90 cm. Vikt 9 kg.

		

Art nr

Gatupratare med rund fot 50x70 cm. Fotens diameter
är 63 cm. Höjd: 132cm. Svart. Vikt 15 kg.
6704314
Gatupratare med rund fot 50x70 cm. Fotens diameter
är 63 cm. Höjd: 132cm. Vit. Vikt 15 kg. 		
6704316
Vinyl, 2 sidor med montering 50x70 cm.		

6700582

Gatupratare med rund fot 70x100 cm. Fotens diameter
är 84,50 cm. Höjd: 170cm. Svart. Vikt 25 kg.
6704318

Art nr 7601001

Vinyl, 2 sidor med montering 70x100 cm.		

6700584
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Gatupratare Mini A3
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Gatupratare A-Sign
Prisvärd dubbelsidig gatupratare helt i aluminium för lång livslängd.
Snäppram gör det enkelt att byta affisch. Levereras med skyddsplast för affisch. Skyddsplast kan även köpas separat.
		

Art nr

Gatupratare A-sign, 50x70 cm. Höjd 95 cm. Vikt 7 kg.

6704311

Gatupratare A-sign, 70x100 cm. Höjd 125 cm. Vikt 10 kg. 6704317

Smidig gatupratare i liggande A3-format som fungerar bra vid trängre
utrymmen och även som en portabel skylt för tillfällig skyltning.
Ett exempel är som visningsskylt för mäklare. Skyddsplast med
magnetkant vilket säkerställer att informationen sitter kvar bakom
plasten. Enkelt att skifta budskap. Finns i färgerna vit och svart.
Material Stål. Totalmått 49x55 cm. Vikt 4,5 kg.
Skyddsplast med magnetkant finns som tillbehör (2-pack)
Art nr

Mini A3 Svart		
6704309
Mini A3 Vit		
6704310
Skyddsplast med magnetkant A3 2-pack 7603301
Se prislistan sid. 9
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LED-skylt
Belys och lyft fram ditt budskap på ett mycket effektfullt sätt
med LED-skylt i aluminium med snäppram för inomhusbruk.
Finns både enkel- och dubbelsidiga. Enkelt att byta information.
Skriv ut ert budskap på papper eller plastfilm och montera i
ramen. Den enkel-sidiga monteras enklast på en vägg. Skruv
och plugg medföljer. Dubbelsidiga kan med fördel användas
hängande för exponering i två riktningar. Öglor och vajer medföljer. Låg energiförbrukning och skylten ger ingen värme ifrån
sig när den är tänd. 15 000 timmars belysningstid eller mer.
Levereras med sladd och strömbrytare som ansluts till vägguttag.
CE-märkt. LED-skyltarna finns i tre olika storlekar, A3, 50x70 cm
och 70x100 cm. 70x100 cm Dubbelsidig har LED från OSRAM.
Art nr

A3 - enkelsidig
50x70 cm - enkelsidig
70x100 cm - enkelsidig
A3 - dubbelsidig
50x70 cm - dubbelsidig
70x100 cm - dubbelsidig
LED från OSRAM

7609091
7609092
7609093
7609094
7609095
7609096

Aluminiumram
Aluminiumramar med snäppram för inomhusbruk. Levereras med
skyddsplast för affischen. Finns både i enkel- och dubbel-sidigt
utförande. Dubbelsidiga kan med fördel användas hängande för
exponering i två riktningar. Skruvöglor medföljer till samtliga
dubbelsidiga storlekar. Finns i fyra olika storlekar, A4, A3,
50x70 cm och 70x100 cm. Vajer medföljer till storlek 50x70 cm.

Mäklarskylt
Tillverkas i kanalplast, 5 mm tjocklek och trycks med
4-färgstryck på en eller båda sidor. Finns i två standardstorlekar.

Art nr

A4 - 20 mm profil
A3 - 20 mm profil
50x70 cm - 20 mm profil
70x100 cm - 45 mm profil
A4 - dubbelsidig - 25 mm profil
A3 - dubbelsidig - 25 mm profi
50x70 cm - dubbelsidig - 25 mm profil

7603984
7603985
7603986
7603990
7603987
7603988
7603989

Art nr

50x17 cm - 4+0
50x17 cm - 4+4
50x34 cm - 4+0
50x34 cm - 4+4
Hållare i metall, vit 30 cm hög
Hållare i metall, vit 60 cm hög

6706004
6706005
6706006
6706007
6705999
6706000
Se prislistan sid. 9-10
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VEPOR OCH BANDEROLLER
Vepor och banderoller ger maximal exponering av din produkt och
stärker ditt varumärke. De lämpar sig för mässor, konferenser och
utomhusevent där konkurrensen om uppmärksamhet är stor.
När det gäller vepor och banderoller har placeringen stor betydelse.

Högt och stort, på snedden eller rakt över? Vi hjälper dig att utforma
och utveckla kreativa och spännande lösningar för alla typer av
exponering ex. på husväggar, mässmontrar, utställningar, events,
showrooms mm.

Vepor och banderoller för inom- och utomhusbruk
Digitaltrycks i PVC, PVC Mesh, rolltex-väv, satin eller på stickad
polyester. Valfri storlek enligt dina önskemål. Den stickade polyestern
finns i olika gramvikter (115- 205 g/m2) och anpassas efter användnings-område. Den är även flamskyddad. Veporna kan levereras med
insydd metallstav och krokodilklämmor för upphängning. De kan även
levereras med lister i plast, aluminium samt öljetter eller kardborreband. Kanterna värmebeskärs.

VÄLJ MATERIAL BEROENDE PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Till denna
ve
en alumin pa används
ium
7603300 list art. nr:
.
för fler u Se sid. 21
pphängn
alternativ. ings-

Stickad
polyester
Trycks digitalt på en sida.
Art nr

115 g/m

2

Import
Svensk

7607115
7606130

205 g/m2
Import
Svensk

Rolltex-väv

Satin

PVC

PVC Mesh

370 g/m2 (60% PVC och
40% polyester), trycks
digitalt på en sida.

135 g/m2 trycks digitalt
på en sida.

500 g/m2, trycks digitalt
på en sida.

350 g/m2, trycks digitalt
på en sida. Har små hål
i materialet, vilket gör att
även större banderoller
och vepor kan hålla en
lägre vikt.

Svensk
85 cm
Svensk
100 cm
Svensk
150 cm

Art nr

7607085
7607100
7607150

Art nr
Import

7607135

Art nr
Import

7607600

Art nr
Import

7607601

7607205
7606205
Se prislistan sid. 10
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Fästen för vepor till lyktstolpar och väggar
För snygg och effektiv exponering. Fästet gör att vepan sitter sträckt utmed en stolpe
eller vägg. Används för permanenta eller tillfälliga evenemang. För högsta exponeringseffekt rekommenderas den dubbla varianten. Levereras komplett med fäste, armar,
slangklämmor och låssprintar. Vepan köps separat.
Art nr

Lyktstolpshållare enkel 2 fästen, 2 armar, 80 cm
Lyktstolpshållare dubbel 4 fästen, 4 armar, 80 cml

7604752
7604754

Tillbehör
Metallstavar, insydd upptill och nertill.
Levereras med krokodilklämmor.
(Här upphängd med Jetsnabb)
Art nr 7609048
Jetsnabb
Art nr 7609047

Gummisnodd med krok
Art nr 7609029

Plastlist, svarta
Art nr 7604054

Öljetter
Art nr 7609028

Aluminiumlist 50-70 cm
Art nr 7603991-92

Aluminiumlist
Art nr 7603300
Art nr

Metallstavar, insydd upptill och nertill.
Levereras med krokodilklämmor.

7609048

Plastlist, svart, kapad i önskad längd, monterad
inkl öglor för upphängning och ändknoppar.

7604054

Aluminiumlist, kapad i önskad längd, monterad
inkl öglor för upphängning och ändknoppar.

7603300

Aluminiumlist Längd 50 cm, säljs i två-pack.
monterad inkl öglor för upphängning och ändknoppar. 7603991

Kardborreband
Art nr 7609049

Lina i polyester
Art nr 7609022
Art nr

Aluminiumlist Längd: 70 cm, säljs i två-pack.
monterad inkl öglor för upphängning och ändknoppar. 7603992
Öljetter

7609028

Gummisnodd med krok, 145 mm (outdragen).

7609029

Jetsnabb, 170 mm (outdragen).

7609047

Kardborreband, 20 mm breda, hona och hane
inklusive sömnad

7609049

Lina i polyester.

7609022
Se prislistan sid. 10
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PROFIL
BAND OCH TILLBEHÖR
Vi tillverkar flera olika modeller av band t.ex. logoband, bagageband, festivalband, ordensband, silikonarmband mm.
Banden är praktiska och användbara på flera sätt när man vill nå

ut med sin logo eller budskap. Passar perfekt att ge bort som
gåvor vid mässor, event och festivaler.

Säkerhetsfäste

Säkerhetsfäste

Logoband Tubvävt

Logoband Polyester

Tryck på en sida av bandet. Levereras komplett
med karbinhake och säkerhetsfäste. I priset ingår
1-färgstryck. Längden på bandet är 900 mm.

Tryck på en sida av bandet. Levereras komplett med
karbinhake och säkerhetsfäste. I priset ingår 1-färgstryck. Längden på bandet är 900 mm.

Art nr

Art nr

Bredd 10 mm 7900001
Bredd 15 mm 7900002

Bredd 10 mm
Bredd 15 mm
Bredd 20 mm
Bredd 25 mm

Säkerhetsfäste

Säkerhetsfäste

Logoband Polyester med tryckt reflex

Logoband Transfertryck

Logon trycks på en sida av bandet. Levereras komplett
med karbinhake och säkerhetsfäste. I priset ingår
1-färgstryck. Reflexen är godkänd enligt EN471.
Längden på bandet är 900 mm.

7900003
7900004
7900005
7900006

Logon trycks på en eller båda sidorna av bandet.
Levereras komplett med karbinhake och säkerhetsfäste. I priset ingår 4-färgstryck. Längden på bandet
är 900 mm.
Art nr

Art nr

Bredd 10 mm
Bredd 15 mm
Bredd 20 mm
Bredd 25 mm

Bredd 15 mm 7900007
Bredd 20 mm 7900008

7900015
7900016
7900017
7900018

TILLBEHÖR
Snabbfäste
i plast

Mobilstring

Mobilfäste i plast

Metallring

Jojo

Levereras med metallring
och tunt polyesterband.

Levereras med metallring
och tunt polyesterband.

Storlek Ø 25 mm.

Art nr

Art nr

Art nr

Art nr

Används tillsammans med
diverse kort, plastfickor, passerkort
mm. I priset ingår 2-färgstryck.

7900101

7900102

7900103

7900100

Art nr

7900458
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Bagageband Vävt

Festivalband Papper

Festivalband Plast

Tillverkas i vävt utförande. Levereras med
snabbfäste i plast och regleringsspänne.
I priset ingår 3-färgstryck.
Storlek 50x1700 mm.

Tillverkas i HDPE-papper med klisterförslutning. I priset ingår 3-färgstryck.
Storlek 25x250 mm.

Tillverkas i PVC Vinyl med engångsförslutning/plastknapp. I priset ingår
1-färgstryck på standard bottenfärger.
Storlek 25x250 mm.

Art nr

Bagageband

Ordensband
Tillverkas i stickad polyester 205 g/m² eller
satin med digitaltryck både på fram- och
baksida. Storlek 8x180 cm.
Art nr

Ordensband

Art nr

Art nr

7900112

7906059

Festivalband

7900130

7900131

Band

Silikonarmband

Plastficka

Levereras i valfri färg på bandet. Logon kan
tryckas, stansas ner i bandet eller med relief.
Storlek 202x12x2 mm (vuxen),
180x12x2 mm (barn).

Används tillsammans med diverse
kort och logoband.

Art nr

Logo tryckt i 1-2 färger 7900501
Logo stansad
7900525
Logo i relief
7900526

		

Art nr

Stående 85x120 mm
7900104
Liggande 115x95 mm
7900105
Liggande med klämma 110x93 mm 7900106

Klämma med
säkerhetsnål

ID-kortshållare

Plastkort 0,8 mm

Plastkort med UV-tryck och rundade hörn
Praktisk ID-kortshållare i svart PVC plast
som du enkelt fäster i kläderna med clips eller samt hål om så önskas. Kan förses med
variabel text, t ex namn eller nummer.
klämma. Passar för kortstorlek 86x54 mm.
Storlek 54x86 mm. Tjocklek 0,8 mm
			
Art nr
		
Art nr
4+0
7900116
ID-kortshållare 		
6705112
4+4
7900164
Clips med strip till ID-kortshållare 6705113
Klämma med säkerhetsnål		
6700570

Plastkort 360 g
Tillverkas i flexibel och böjbar tunn plast med
digitaltryck samt hål och runda hörn om så
önskas. Kan förses med variabel text, t ex namn
eller nummer och tillverkas i alla format upp till
A3-storlek. Kontakta oss för mer information
gällande andra storlekar än nedan.
Art nr

4+0 55x90 7900171
4+4 55x90 7900172
4+0 A7
7900173

4+4 A7
4+0 A6
4+4 A6

Art nr

7900174
7900175
7900176

Se prislistan sid. 11-12
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PROFILPRODUKTER
Profilprodukter uppskattas alltid av mottagaren, framförallt när
produkterna är väl genomtänkta tillsammans med din logo eller budskap. Det är viktigt att dessa produkter håller samma stil och kvalitet
som de övriga marknadsföringsinsatserna som ditt företag gör.

Satsa på bra och uppskattade profilprodukter till kunderna, det får
du mångdubbelt igen! Vi hjälper dig gärna att välja rätt produkt till rätt
tillfälle, med logo och budskap i snyggt tryck. Vi har produkter för alla
tillfällen! Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kampanjknappar

Rubiks kub original

Tillverkas i aluminium med digitaltryck. Levereras med
säkerhetsnål på baksidan. Finns i flera olika storlekar.

Trycks med 4-färgstryck
i egen design på alla 6 sidor.
Storlek 57x57x57 mm.

Art nr

Storlek upp till Ø 25 mm
Storlek upp till Ø 32 mm
Storlek upp till Ø 38 mm
Storlek upp till Ø 50 mm
Storlek upp till Ø 75 mm

Art nr

7904090
7904091
7904092
7904093
7904095

7901207

Roll-up penna
Roll-up penna med transparent pennkropp, gummigrepp
och utdragbar pappersvåd där du kan trycka ditt budskap
i 4-färgstryck på båda sidor. Perfekt giveaway för utskick
med brev, vid kundbesök, event eller mässor. Pennas
längd är 148 mm och Ø 12 mm. Pappersstorlek på
våden är 180x68 mm. Blått bläck. Transparent penna som
finns i färgerna blå, röd, gul, grön, lila, vit, rosa och svart.
Roll-up pennan går också att få i egen PMS-färg vid order
på minst 5000 st pennor utan extra kostnad.
Art nr

Roll-up penna

7905010

Tatuering
Trycks med 4-färgstryck. Levereras buntade
med gummiband. 200 st i varje bunt.
Art nr

Storlek 38x38 mm
Storlek 51x51 mm
Storlek 76x76 mm
Storlek 101x101 mm

7900201
7900202
7900203
7900204

Sadelskydd för cykel

Musmatta

Tillverkas i PVC (100% vattentät). Tryck i 1–4 färger
på våra standardbottenfärger eller i fullfärg om man
önskar egen PMS på botten. Storlek 24,8x27, 9 cm.

Tillverkas i textil med gummibaksida
inkl. 4-färgstryck. Tjocklek ca 2 mm.
Art nr

Storlek 21 x 18 cm
Storlek Ø 180 mm
Art nr

PVC 1-färg
PVC 2-färg

7900564
7900565

7900402
7900403

Art nr

PVC 3-färg
PVC 4-färg
PVC fullfärg

7900566
7900567
7900568

Se prislistan sid. 12-13
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Skal till iPhone 8 och iPhone 8 Plus

Skal till iPhone 7 och iPhone 7 Plus

Mobilsskal med UV-tryck i matt PVC plast.

Mobilsskal med UV-tryck i matt PVC plast.

Art nr

Svart matt, iPhone 8
Svart matt, iPhone 8 Plus

7908026
7908027

Art nr

Vit matt, iPhone 7
Svart matt, iPhone 7
Svart matt, iPhone 7 Plus

7908021
7908020
7908025

Vi har även mobilskal till äldre modeller. Mer information finns på www.unigraphics.se under fliken ”Outlet”

Bilbältesskärare

Putsduk

En säkerhetsprodukt med eget tryck. Att ha en bältesskärare i bilen är ett bra sätt att vara förberedd om
olyckan är framme. Placera den så den finns tillgänglig
vid olycka, t ex fastbunden i bältet eller i solskydds-fickan. Finns i vit eller röd bottenfärg. I priset ingår 4-färgstryck. Storlek 12,3x4,4 cm, tjocklek 2,5 mm, vikt 28 g.

Tillverkas i microfiber. Trycks med sublimeringstryck
på en sida. Levereras med tandade eller raka kanter.
Storlek 15x15 cm.
Art nr

Putsduk

7900507

Art nr

Vit bilbältesskärare 7901400
Röd bilbältesskärare 7901401

Doftmotiv

Glasunderlägg i svart plast

Trycks med 4-färgstryck på båda sidor i önskad form.
Levereras i plastförpackning inklusive snöre.
Dofter: Vanilla, Lemon, New car, Rose, Ocean, Black ice,
Cologne smell, Forest, Pine, Lavender, Coconut, Peach,
Jasmine, Strawberry, Apple, Orange, Ocean, Blueberry,
Bubble gum, Cherry, Cinnamon, Citrus, Flower fresh,
Sandalwood, Forest Fruits, Breeze, Mango, Melon, Mint,
Golden state delight, Cream, Pineapple, Wildflower,
Poison, Outdoorsy. Storlek upp till 9 cm. Tjocklek 2 mm.

Ovansidan trycks med 4-färgstryck och
baksidan har ett ytskikt som gör att den
ligger på plats.
Storlek 100x95 mm, max tryckyta 92x86 mm.
Art nr

Glasunderlägg 7905000

Art nr

Doftmotiv

7900504
Se prislistan sid. 13
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Du vet vä
l om att
vi kan try
cka dina
visitkort!

Visitkortsaskar

Visitkortsask i stål, designad
med ränder. Plats för upp till
10 visitkort. Tryck- eller
gravyrkostnad tillkommer.
Storlek 60x95x4 mm.

Visitkortsask i välvd i stål.
Plats för upp till 20 visitkort.
Tryck- eller gravyrkostnad
tillkommer.
Storlek 60x95x12 mm.

Art nr 4900850

Art nr 4900860

Visitkortsask i stål, designad
med vågformat lock. Plats
för upp till 20 visitkort.
Tryck- eller gravyrkostnad
tillkommer.
Storlek 60x95x8 mm.

Visitkortsask/-hållare i plast.
Plats för upp till 100 visitkort.
Plastask kan förses med tryck.
Tryckkostnad tillkommer.
Storlek 65x100x33 mm.
Art nr 4900050

Art nr 4900840

Nyckelringar

DROPPE EXTRA METALL
Fästet går att snurra.
Gravyryta 5-18x25 mm
Gravyrkostnad tillkommer.
Art nr 7906001

SQUARE METALL
Gravyryta 14x9 mm
Gravyrkostnad tillkommer.
Art nr 7906007

ARENA METALL/SVART
Gravyryta 10x23 mm
Gravyrkostnad tillkommer.
Art nr 7906004

SQUARE METALL/SVART
Gravyryta 14x19 mm
Gravyrkostnad tillkommer.
Art nr 7906008

Se prislistan sid. 14

26

PROFIL

PINS OCH MÄRKEN
Vi levererar de flesta typer av pins, märken och etiketter såsom
broderade och vävda tygmärken, pins i metall och kampanjknappar.

Vi tar gärna fram förslag på vilket märke som kan passa ditt företag
bäst. Kontakta våra säljare eller kundsupport så berättar vi mer!

Levereras med
butterflynål eller
rak nål

Levereras med
butterflynål eller
rak nål

Pins - Helgjuten

Pins - Mjukemalj

Tillverkas i metall utan färger och med legering i guld,
silver, brons, nickel eller svart nickel. Levereras med
butterflynål eller rak nål utan epoxy. Tjocklek 1,2 mm.

Tillverkas i metall med legering i guld, silver, brons,
nickel eller svart nickel. Levereras med butterflynål
eller rak nål samt med eller utan epoxy. I priset ingår
upp till fyra färger. Tjocklek 1,2 mm.

Art nr

Storlek 13 mm
Storlek 16 mm
Storlek 19 mm
Storlek 22 mm
Storlek 29 mm
Storlek 35 mm

7904001
7904002
7904003
7904004
7904006
7904008

Art nr

Storlek 13 mm
Storlek 16 mm
Storlek 19 mm
Storlek 22 mm
Storlek 29 mm
Storlek 35 mm

7904015
7904016
7904017
7904018
7904020
7904022

Levereras med
butterflynål eller
rak nål

Pins - Printade
Tillverkas i aluminium med offset- eller screentryck.
Vid offset trycks logon i CMYK och vid screentryckt
utförande i PMS färger. Levereras med butterflynål
eller rak nål samt med epoxy. I priset ingår offsettryck
eller screentryck upp till 5 färger. Tjocklek 0,8 mm.
Art nr

Storlek 13 mm
Storlek 16 mm
Storlek 19 mm
Storlek 22 mm
Storlek 29 mm
Storlek 35 mm

7904028
7904029
7904030
7904031
7904033
7904035

Pins - Tillbehör
Slipshållare, sedelklämma, manschettknappar, halskedja,
ask till slipshållare, ask till manschettknappar och magnet.
Art nr

Slipshållare
Sedelklämma
Manschettknappar
Halskedja
Ask till slipshållare
Ask till manschettknappar
Magnet till pins

7904072
7900517
7904073
7904074
7904070
7904071
7904075

Se prislistan sid. 14-15
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TA DEL AV VÅRT ÖVRIGA SORTIMENT
Gå in på unigraphics.se

STÄMPLAR

FLAGGOR

NAMNBRICKOR

EXPO

SKYLTAR

PROFIL

TRYCKSAKER

INDUSTRIMÄRKNING

VÄLKOMMEN TILL OSS!
I vårt showroom i Borås har vi samlat exempel
på vad vi producerat för våra kunder.
Välkommen på besök så berättar vi mer.

UniGraphics lokaler (2.550 kvm.)
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KUNDTJÄNST
VÄXEL 033-15 11 00
ORDER 033-15 11 11
FAX 033-15 23 79

E-POST
order@unigraphics.se
WEBB
unigraphics.se

BESÖKSADRESS
Solvarvsgatan 4,
507 40 Borås
ADRESS Box 1709,
501 17 Borås

