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Magnetfolie / Magnetic Foil
Erbjudandet gäller två olika typer av Magnetic Foil på rulle:
• Vit, matt i formatet 1200 mm x 20 m som kan printas i UV- och solventmaskiner
• Brun, självhäftande i formatet 615 mm x 30 m

Magnetic Foil är ett flexibelt material som passar till montage på metallytor.  
Folien finns i flera olika rullstorlekar och i ark.
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ETT MAGNETISKT ERBJUDANDE!
Magnetfolier

Magnetfolier med ett snyggt tryck kan uppgradera alla magnetiska ytor snabbt, till exempel kylskåp och bilar. Att 
ändra budskap och kampanjer i butik, på kontor eller mässor har aldrig varit enklare att hantera och montera.

Från idag till och med den 31 januari 2020 kan du välja mellan tre olika magnetfolier på rulle. Alla tre är 
nedsatta med 45% rabatt på listpriset.

Du tar del av rabatten på 45% genom att beställa online på www.papyrus.com/se med ditt e-Shop-konto,  
ringa till din säljare på Papyrus eller kontakta Affärsservice på order.se@papyrus.com eller via telefon 020 255 255.

Alla priser är exklusive moms samt energi- och distributionstillägg. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.  
Kampanjen gäller till och med 31 januari 2020.

45% rabatt på listpris

Art.nr. Kvalitet Nyans Format Kärna

88267722 Magnetic Foil white 1200 mm x 20 m 76 mm

88284886 Magnetic Foil, självhäftande brown   615 mm x 30 m 76 mm

Se hela rullsortimentet av Magnetic Foil på www.papyrus.com/se, där du kan beställa produkten 

med 45% rabatt. För ark, vänligen kontakta Affärsservice.

Järnfilm / FerroFilm
Erbjudandet gäller FerroFilm, som är en PET-film med ferro-/järnbestrykning på 
baksidan. Det möjliggör enkel montering på magnetiska ytor, lim behövs inte.

Art.nr. Kvalitet Nyans Format Kärna

88268236 FerroFilm white 1280 mm x 50 m 76 mm

Se FerroFilm på www.papyrus.com/se, där du kan beställa produkten med 45% rabatt.


