Digitaltryckta paraplyer
- design utan begränsningar
Nu kan du trycka paraplyets utsida eller både utsida och insida
med valfritt fotografi, annat motiv eller enfärgad PMS-färg.

Från
120 s
t!

Med digital teknik går det även bra att märka paraplyet med flerfärgad
logotyp genom exempelvis rastrering på det digitala underlaget.
Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpligt fotografi
(med rättigheter att användas), göra skisser och bolla idéer.
Kontakta oss för riktlinjer för tydligt tryck. Vi hjälper till med
kvalitetsgranskning och layout.
Vi har tre modeller som kan digitaltryckas (minimiantal 120 st):
– Kompaktparaplyet Key
– Storsäljande Save
Leve
ranst
id
– Golfparaplyet Mine

Enfärgad utsida
Digitaltryckt insida

6 -8 v
eckor
efter
go

Vid tryck på övriga modeller, och om digitaltryck
önskas blandat med andra trycktekniker eller
tillval, är minimiantalet vid order 300 st.
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Vid högre beställningsantal – kontakta oss för offert.
Produktion kan påbörjas efter fotounderlag bekräftats från oss och utfallsprov godkänts
av er. Leveranstiden är ca 6-8 veckor efter godkänt prov. Flyg ingår i priserna nedan.
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Digitaltryckt lager utsida
Digitaltryckt lager insida
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neler

Digitaltryckt lager utsida
Otryckt lager insida

Enfärgat lager utsida
Digitaltryckt lager insida

Valfritt motiv från 120 st

Valfritt motiv från 120 st

Valfritt motiv från 120 st

Paraply Key

Paraply Save

Paraply Mine

Ett stadigt vindtåligt kompaktparaply med
grafitspröt och automatiskt uppfällning. Det
har 8 paneler och gummerat handtag med
handledsrem.

Ett mycket prisvärt, och stadigt 8-panels
paraply med automatisk uppfällning. Svart
stålskaft och rakt EVA-foam handtag.

Ett prisvärt golfparaply med 14 mm skaft
och spröt i grafit. Vindtåligt för kraftiga vindar. Det har manuell uppfällning, EVA-foamhandtag och 8 paneler.

Material: Pongee, grafitspröt
Storlek: 96 cm i diameter, 32 cm ihopfällt
Antal				
120

300

Material: Pongee, metallspröt
Storlek: 102 cm i diameter, 83 cm ihopfällt
Enkelt lager 8 mm skaft, dubbla lager 14mm

Material: Pongee, kraftiga grafitspröt
Storlek: 130 cm i diameter, 97 cm ihopfälld

Antal				
120

Antal				
120

300

300

Enkelt lager: 					

Enkelt lager: 					

Enkelt lager: 					

Digitaltryck				
216,00

Digitaltryck				
198,00

Digitaltryck				
272,00

196,00

174,00

238,00

Dubbla lager: 					

Dubbla lager: 					

Dubbla lager: 					

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt)

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt)

Digitaltryckt + standardfärg (otryckt)

264,00

224,00

252,00

206,00

320,00

266,00

Dubbla lager:					

Dubbla lager:					

Dubbla lager:					

Digitaltryckt + digitaltryck		

Digitaltryckt + digitaltryck		

Digitaltryckt + digitaltryck		

326,00

292,00

Leveranstid: 6-8 veckors efter godkänt korrektur / prov.

314,00

274,00

Leveranstid: 6-8 veckors efter godkänt korrektur / prov.

382,00

334,00

Leveranstid: 6-8 veckors efter godkänt korrektur / prov.

