
TA DEL AV VÅRA FINA SOMMAR-

ERBJUDANDEN
Vi har en förhoppning om att marknaden inom en inte allt för avlägsen framtid 

kommer ¨återgå till det normala¨. Av den anledningen kommer vi hålla öppet som 

vanligt för att hjälpa er hela sommaren. 

Mejla eller slå oss en signal, vi är alltid beredda att lämna offert och ta emot samtal.

VÄLKOMMEN till oss på tryckeriet
Passa på att beställa nya kuvert och brev-

papper. Eller varför inte en ny företags-

flagga till flaggstången? 

Vi finns på plats hela sommaren och ser till 

att du och ditt företag har allt ni behöver 

för just er verksamhet.



VÅRA
ERBJUDANDEN

REKLAMFLAGGOR

KUVERT när en snygg utsida räknas ...

C5 remsa, 4-färgstryck

500 kuvert 1 040 kr

1000 kuvert 1 630 kr

1500 kuvert 2 230 kr 

BREVPAPPER när insidan räknas

A4, 80 gram. Upplaga: 1000 ex

1 färg svart 1 090 kr

2 färger  1 390 kr

3 färger  1 750 kr

4 färger  1 990 kr

VISITKORT ditt företags ansikte utåt

Tryckt på 300g bestruken kartong. 

Upplaga: 200 ex, 4-färgstryck

Enkelsidiga 300 kr

Dubblesidiga 500 kr

FLYERS för snabb spridning av ditt budskap

Upplaga: 1000 ex, 4-färgstryck

  A5 A4 

Enkelsididga 1 350 kr 1 900 kr

Dubbelsidiga 1 800 kr 2 350 kr

BLANKETTER självkopierande blanketter
i lösa set som te.x. tidrapporter och följesedlar.

A4, upplaga: 1000 set

 2-blad  3-blad

1färg 3 042 kr  4 120 kr

2 färger 3 842 kr  4 720 kr

3 färger 4 640 kr  5 320 kr

4 färger 5 120 kr  5 920 kr

A5, upplaga: 1000 set

 2-blad  3-blad

1färg 2 780 kr  3 410 kr

2 färger 3 380 kr  4 010 kr

3 färger 3 980 kr  4 600 kr

4 färger 4 580kr  5 180 kr

Paginering (numrering): 400 kr.

Alla set levereras kantlimmande och med triohål.

FÖRETAGSFLAGGOR
150x100 cm 430 kr

  340 kr/st vid köp av 2-4 st

100x300 cn 830 kr

  635 kr/st vid köp av 2-4 st

BEACHFLAGGOR inkl markspjut

290 cm 1 015 kr

 955 kr/st, vid köp av  2-4 st

430 CM 1 335 kr

 1 105 kr/st, vid köp av  2-4 st

Tryck upp visitkort som
speglar ditt företag.

Kreativa visitkort
Kontakta oss om du
vill få dina blanketter 
levererade som block

Blanketter



VI
TÄNKER
STORT

köp fler samtidigt
Företagsflaggor

inkl. markspjut
Beachflags

en riktig klassiker
Rollup

mobil reklam
Fordonsdekor

ROLLUPS perfekt vid presentationer

85x200 cm, tryckt på Rolltex.

1 st  790 kr

2- 4 st  690 kr/st

5-6 st  590 kr/st 

SKYLT i bockad aluminium lämpar sig
till fasad eller vägskytar.

2950x1450 mm 4 200 kr

PVC-banderoll stor reklamyta 
till liten kostnad.

1000x2000 mm 500 kr/st, inkl öljetter

1000x5000 mm 1000 kr/st,  inkl öljetter

AFFISCHER passar både som dekoration 
på kontoret såväl som reklam ute på stan.

 50x70   70x100

Papper 150 kr/st     240 kr/st

PP-film* 180 kr/st    280 kr/st

*PP-film är ett vattenfast och slitstarkt poly-
propen material. Perfekt för trottoarprataren.

BILDEKOR förvandla företagets 
fordonspark till en mobil reklamplats.

Personbil fr. 2 500 kr

Skåpbil  fr 5 000 kr

Vi har storformatslösningar till fönster, 
väggar och golv eller hängandes från tak.

Se till att synas ordentligt genom effektiv 
exponering.

Bra priser | Personlig service | Snabba leveranser



VÅRA
TJÄNSTER

Vi är ett tryckeri som erbjuder grafiska bild- och

kommunikationslösningar inom storformat, textiltryck, 

displaysystem, fordonsdekor och trad. papperstryck,

Hos oss är det enkelt att kommunicera i tryck.

PAPPERSTRYCK
Vi trycker det mesta inom trad. pappers-

tryck. Allt från visitkort, kuvert, blanketter 

till flyers och broschyrer.

TEXTIL
Inom textil kan vi printa upp till 3,20 m i 

bredd. Te.x. kan vi hjälpa er med flaggor, 

olika backdrops, ljuslådetryck mm.

STORFORMAT
Inom storformat tillverkar vi allt från 

klassiska rollups till bildekor, plåtskyltar, 

pvc-banderoller och affischer.

DU NÅR OSS HÄR
Tel: 08-580 349 00

E-post: kontakt@sngrafiska.se

Adress: Skällstavägn 10, 197 40 Bro

Försök att njut av sommaren.
Ta hand om er!
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