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Magnetfolie / Magnetic Foil
Tilbudet gælder to forskellige typer af Magnetic Foil i ruller:

En hvid i format 1200 mm x 20 m der kan printes i UV- og solventmaskiner.
En brun, selvklæbende i format 615 mm x 30 m.

Magnetic Foil er et fleksibelt materiale, der er beregnet til montage på 
metaloverflader. Folien fås i flere forskellige rullestørrelser og i ark.
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GANSKE ENKELT ET GODT TILBUD!
Magnetfolier

Magnetiske folier med det rigtige print kan opgradere enhver magnetisk overflade nemt og hurtigt f.eks. på 
køleskabe eller biler. En ændring af reklamefremstød eller andre former for budskaber i butikker, på kontorer 
eller messer har aldrig været lettere at håndtere og montere. 

Fra 4. december 2019 til og med den 31. januar 2020 kan du vælge mellem tre forskellige magnetfolier/
jernfilm i ruller, der alle er nedsat med 50% rabat på listeprisen. 

Du opnår rabatten på 50% ved at bestille online på www.papyrus.com/dk med din e-Shop-konto, ringe til 
din sædvanlige Papyrus-konsulent eller vores kundeservice på tlf. 7027 1868 / e-mail grafisk.dk@papyrus.com.

Alle priser er ekskl. moms samt energi- og distributionstillæg. Tilbudet gælder til og med den 31. januar 2020
jvf. vores gældende salgs- og leveringsbetingelser. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

50% rabat på listepris

Art.nr. Kvalitet Nuance Format, mm x m Hylse mm

88267722 Magnetic Foil white 1200 x 20 76

88284886 Magnetic Foil, selvklæbende brown   615 x 30 76

Se hele rullesortimentet af Magnetic Foil på www.papyrus.com/dk, hvor du også kan bestille de to 

produkter med 50% rabat. For ark kontakt venligst kundeservice.

Jernfilm / FerroFilm
Tilbudet gælder FerroFilm, der er en PET-film med ferro-/jernbelægning 
på bagsiden, der muliggør en let montering på magnetiske overflader. 
Der er ingen behov for lim.

Art.nr. Kvalitet Nuance Format, mm x m Hylse mm

88268236 FerroFilm white 1280 x 50 76

Se FerroFilm på www.papyrus.com/dk, hvor du kan bestille produktet med 50% rabat.


