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2-7, Häftisblock

8, Stansade Häftisblock

9, Magnetblock

10, Häftis Display

11, Z-häftis

12-13, Häftis med omslag

14-15, Combi-sets med omslag

16, Combi-sets med bokomslag

17, Combi-sets med spiral
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18, Page-marker med omslag 

19, Page-marker Z-notes

20-23, Kuber

24, Profilblock

25, Kilblock

26-27, Konferensblock

28-29, Spiralblock

30-31, Spiralbok

32-33, Musmattor



Marknadsföringsredskapet som inte behöver 
någon större presentation.
Användbarheten är nyckelordet. Med ett brett 
utbud av storlekar, pappersfärger, bladantal, 
tryckfärger och kvantiteter.
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Utfallande tryck sätter ytterligare 
prägel på blocket.
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Utnyttja hela blockformatet för tryck.

5

Varva blad med olika tryckfärger eller
tryck också på gavlarna.



6

Tryck på färgat papper för större uppmärksamhet.
Se översikten på nästa sida och rekvirera färgprover.
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 Format  Blad Färger Positioner/plåt
    75 x 75 mm 25 / 50 / 100 1 - 4 16
  100 x 75 mm 25 / 50 / 100 1 - 4 12
  75 x 100 mm 25 / 50 / 100 1 - 4 12 
  125 x 75 mm 25 / 50 / 100 1 - 4 8
100 x 100 mm  25 / 50 / 100 1 - 4 9
100 x 150 mm 25 / 50 / 100 1 - 4 6
150 x 100 mm 25 / 50 / 100 1 - 4 6

 

Vid samma tryckfärger kan du få flera olika tryck
på häftisblocken inom samma upplaga och format - till 
samma styckpris. Utnyttja möjligheten till olika personnamn,
produktvarianter, språkvarianter osv.

Nedan visas våra standardformat på häftisblock men natur-
ligtvis kan vi erbjuda andra format. 

• Pastell: Vit • Pastell: Gul • Pastell: Rosa • Pastell: Grön • Pastell: Blå

• Brilliant: Gul • Brilliant: Grön • Brilliant: Orange • Brilliant: Rosa

- välj din egen pa�ersfärg till hä�isblocken.

Limfält

100 x 150 mm

6 positioner / plåt

75 x 100 mm

12 positioner / plåt

100 x 100 mm

9 positioner / plåt

75 x 75 mm

16 positioner / plåt

100 x 75 mm

12 positioner / plåt

150 x 100 mm

6 positioner / plåt

125 x 75 mm

8 positioner / plåt

Hä�isformat
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Med stansade häftisblock framhävs
budskapet ytterligare. Välj från ett antal
standardstansar eller utforma din egen
unika design.

9

Med den praktiska magneten på baksidan är den 
idealisk att sätta upp på t. ex. kylskåpet.
Kan levereras med eller utan häftislim.

Magnetblocken ger det optimala blickfånget.
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Ett häftisblock monterat på utstansat omslag gör att 
budskapet sticker upp.
Välj en stans som passar till din produkt eller affärsidé.

11

Z-häftisen är praktisk och nära till hands 
på skrivbordet. Häftisblocket sätts i en ask 
vilket ger extra utrymme för reklam. Utnyttja 
askens många sidor för olika budskap, bilder 
eller företagsinformation samtidigt som du 
får önskat tryck på blocken.



Tryckta omslag till blocken ger 
större utrymme för meddelande 
och budskap. Dessutom blir den 
samlade produkten mer exklusiv 
och hållbar.
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Kombinera olika storlekar på blocken
och antal blad eller varför inte
stansa omslaget.
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Olika blockformat och
pappersfärger kan blandas och vara
med eller utan tryck.
Välj även önskat tryck på både in- och 
utsida av omslaget.
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Häftisblock och pagemarkers tillsammas är en 
uppskattad kombination.
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Genom att sätta olika sorters häftisar i ett bokomslag är du 
alltid förberedd på olika kommunikationsmål, vilket hjälper 
dig att organisera bättre. Samtidigt som du får möjlighet 
att trycka information på omslaget.
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Byt ut kartongomslaget till de exklusiva
hårda pärmarna och bind ihop med spiral.

Tre sorters block i samma produkt:
Noteringsblock, häftisblock och pagemarkers.
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Välj mellan standardmarkers eller tryck
dina egna varianter.
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Pagemarker i en ny variant där du har
möjlighet till flera olika kombinationer.
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Kuberna går att få i flera olika format och 
tryckutföranden. Välj mellan tryck på gavlarna, 
varje blad eller varför inte kombinera båda.
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Nu även med 4-färgs tryck.



22

Häftiskuben kan du få både med kant- och bladtryck.

23

Kuber på en pall av trä är ett annorlunda 
sätt att presentera sitt budskap.
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När du vill ha extra uppmärksamhet kring
dina produkter kan du med fördel
välja profilblock. Få din produkt utstansad
framtill på blocket.
Blocken finns med kantlim eller häftislim.
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Enbart genom att snedskära blocket framtill 
får man en snygg effekt som gör att ditt 
företagsnamn eller produkt framhävs.



Kantlimmade block är perfekt för konferensen.
Flexibiliteten är stor när det gäller format, antal blad och tryck.
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Bind in konferensblocket med ett
snyggt omslag.
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Med spiralinbindning ser ditt noteringsblock
mer exklusivt och modernt ut.
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Välj ditt eget format, antal blad och omslag.
Trycker gör vi på både omslag och inlagor,
allt efter dina önskemål.
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Spiralblocken kan också fås med 
bokomslag.
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...eller med en frostad plast som fram- 
och baksida. Ett exklusivare utseende 
som också skyddar blocket.
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Musmattan Multi är alternativet med alla möjligheter:
•  Snabba leveranser
•  Små upplagor med bildtryck
•  Stora upplagor med lågt pris
•  Fäster bra mot bordet
•  Bästa hållbarhet, inget slitage på trycket
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Ultra tunn musmatta som kan skickas enkelt och billigt 
i ett kuvert. Den självhäftande baksidan gör att den 
ligger stadigt mot bordet samtidigt som den går lätt att 
flytta utan att lämna avtryck på bordsytan.
Den kan även formstansas efter egen design.






