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Magnetfolie / Magnetic Foil
Tilbudet gjelder to forskjellige typer av Magnetic Foil i rull:

•  Hvit i format 1200 mm x 20 m som kan printes i UV- og solventmaskiner.
•  Brun, selvklebende i format 615 x 30 m.

Magnetic Foil er et fleksibelt materiale, som er beregnet for montasje på 
metalloverflater. Folien leveres i flere forskjellige rullstørrelser og i ark.
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ET MAGNETISK GODT TILBUD SOM SITTER!
Magnetiske folier

Magnetiske folier med riktig print kan oppgradere alle magnetiske overflater, raskt og enkelt. For eksempel på 
kjøleskap eller biler. Og endre budskap og kampanjer i butikk, på kontor eller messer har aldri vært enklere å 
håndtere og montere.

Fra 6. desember 2019 til og med 31. januar 2020 kan du velge mellom tre forskjellige magnetfolier i rull, 
som alle er satt ned med 50% rabatt på listepris.

Du oppnår rabatten på 50% ved å bestille online på www.papyrus.com/no ved bruk av din e-Shop konto, ringe 
din vanlige Papyrus representant eller vår Kundeservice på telefon 22 90 45 00/e-mail info.no@papyrus.com

Alle priser er eks. moms samt energi- og distribusjonstillegg. Tilbudet gjelder til og med 31. januar 2020. Se også 
våre salg- og leveringbetingelser. Vi tar forbehold om eventuell ”trykkfeil”.

50% rabatt på listepris

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

88267722 Magnetic Foil white 1200 x 20 76

88284886 Magnetic Foil, selvklebende brown   615 x 30 76

Se hele rullsortimentet av Magnetic Foil på www.papyrus.com/no. For ark vennligst ta kontakt med 
Kundeservice.

Jernfilm / FerroFilm
Tilbudet gjelder FerroFilm, som er en PET-film med ferro-/jernbestrykning 
på baksiden, som muliggjør en lett montering på magnetiske overflater. 
Det er ikke behov for lim.

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

88268236 FerroFilm white 1280 x 50 76

Les mer om FerroFilm på www.papyrus.com/no.


