Afﬁscher & Gatupratare
Afﬁscher är enkla och mycket prisvärt sätt att marknadsföra sig. Vi digitalprintar mindre upplagor till konkurrenskraftiga priser.
Vi printar i alla förekommande standardstorlekar samt efter dina önskemål.

Afﬁsch på PP-ﬁlm
Storlek
A2 420x594mm
A1 594x841mm
A0 841x1189mm
50x70cm
70x100cm
Per kvm

1 st
170:290:359:170:290:359:-

2-10 st
120:210:299:120:210:299:-

Afﬁsch på Forex smart 5mm
11-15 st
99:185:275:99:185:275:-

Storlek
A2 420x594mm
A1 594x841mm
A0 841x1189mm
50x70cm
70x100cm
Per kvm

Samtliga priser är exklusive moms!

1 st
330:570:850:390:570:850:-

2-10 st
230:490:810:290:490:810:-

11-15 st
210:450:770:270:450:770:-

Samtliga priser är exklusive moms!

Gatuställ för proﬁlering eller information t.ex på gatan, utanför entrén eller inne i butiken.
Fungerar såväl utomhus som inomhus hela året runt.
Samtliga priser är exklusive moms!

DELUXE SIGN

TOP SIGN

EASY SIGN

Toppmodellen av s.k. A-ställ.
Kraftig rörstomme som gör att ditt
ställ står stabilt. Försedd med 2 st.
snäppramar för enkelt byte av
budskap och som på ett snyggt
sätt håller din aﬃsch på plats.
Detta ställ bär fram er logotype
och ert budskap på ett stilrent sätt.

Storsäljaren bland A-ställen
försedd med magnetfönster för
enkelt byte av budskap.
Halvmåneformad toppskylt med
plats för logotype.Ett enkelt och
kostnadseﬀektivt sätt att
marknadsföra sig på.

Enkelt och eﬀektivt A-ställ försett
med magnetfönster.Ett enkelt sätt
att fånga kundens blick och
dessutom till en rimlig kostnad.
Tillverkad av 1,25 mm stålplåt
samt 25 mm pulverlackerade
stålrör.

Finns i storlekarna 50 x70 samt 70
x 100. Standardfärger är vit, röd,
svart och silver.

Standardstorlekar är 50 x70 samt
70 x 100.

Standardstorlekar är 50 x 70 och
70 x 100. Rörstommen är svart
och logoplattan är vit.

50x70, 2350:70x100, 2880:Afﬁschmått cm
50x70cm
70x100cm

Material
Stål, Alu
Stål, Alu

Vikt
11kg
22kg

Färg

Finns som standard i färgerna vit,
röd, svart och silver.

Magnetfönster ingår A-pet 1mm
med magnet tejp vit foam.
Kvalitet behöver inte alltid vara
kostsamt!

Valfri standardfärg på ramarna.

50x70, 1695:70x100, 2495:Afﬁschmått cm
50x70cm
70x100cm

Material
Stål
Stål

Vikt
11kg
11kg

Färg

50x70, 1595:70x100, 2095:Afﬁschmått cm
50x70cm
70x100cm

Material
Stål
Stål

Vikt
10kg
20kg

Färg

WIND SIGN SMART

WIND SIGN

CITY SIGN

Detta högkvalitativa fjäderställ med
en vakumformad stabil plastfot.
Fyll plastbaljan med sand eller
vatten till önskad vikt. Lätt att ta in
efter användandet p.g.a. det
hjulpar som ﬁnns monterade på
foten.Tack vare plastfoten är detta
ställ väl skyddat mot eventuella
rostangrepp.

Den klassiska trotjänaren som tål
tuﬀa förhållanden och har en lång
livslängd. Försedd med en kraftig
ryggskiva. Toppskylt kan fås som
tillbehör.

Detta eleganta skyltställ anses
idag vara det enda godkända
skyltstället i citymiljö gentemot
synskadade. Toppskylt med plats
för logotype. Stommen är försedd
med 2 st. 45 mm snäppramar för
enkelt byte av budskap.

Standardstorlekar är 50 x 70 och
70 x 100.

Standardstorlekar är 50 x 70 samt
70 x 100.

Rambredd 45 mm på 70 x 100
modell, samt 38 mm
gällande 50 x 70 modellen.

Finns i färgerna vit, röd, svart och
natur.

Finns i färgerna vit, röd, svart och
natur.

Standardfärgen är svart och ﬁnns i
storlekarna 50 x 70 och 70 x 100.

Idag marknadens bästa fjäderställ.

50x70, 2495:70x100, 3150:Afﬁschmått cm
Material
50x70cm Stål, Alu, Plast
70x100cm Stål, Alu, Plast

Vikt
10kg
12kg

Färg

50x70, 2050:70x100, 2455:Afﬁschmått cm
50x70cm
70x100cm

Material
Stål, Alu
Stål, Alu

Vikt
11kg
22kg

Färg

50x70, 2495:70x100, 3449:Afﬁschmått cm
50x70cm
70x100cm

DekorReklam AB lämnar 1 års garanti på arbetet.

DekorReklam i Linköping AB, Ottargatan 8, 582 78 Linköping
013-495 94 00 • order@dekorreklam.se • www.dekorreklam.se

Material
Stål, Alu
Stål, Alu

Vikt
15kg
25kg

Färg

