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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 

Eksempel på ballonpriser med silketryk 

- der også kan leveres offsettrykte. 
 

Størrelser, farver og alternative mængder, efter opgave og tilbud. 

Priser:            Pr. 1000 stk. 

Emballage:    Standard: polyposer à 500 stk. Efter ønske, i poser á 100 stk. specialpakning efter tilbud. 

Materiale: Ballonerne er fremstillet i naturlatex.  
Alle produkter er testet og godkendt i henhold til EN71 1-3 standard. 

 Ballonfarver: Ballonerne leveres i assorterede standardfarver, eller i ønskede farver. 

 Standardfarver: Gul, orange, rød, blå, grøn, violet. 

 Metallicfarver: Gul, orange, rød, blå, grøn, violet - forhør Dem nærmere. 

 Krystalfarver: Gul, orange, rød, blå, grøn, violet - forhør Dem nærmere. 

 Neonfarver: Gul, orange, rød, grøn, violet, pink - forhør Dem nærmere. 

 Specialfarver: Forhør nærmere. 

Trykfarver:  Standard: Sort, hvid, gul, orange, rød, blå, grøn, violet, brun.  
Trykfarvetilpasning leveres kun i silketryk. 

Flerfarvet tryk: En-, to- og tre-farvet tryk, se prisen nedenfor.  
 Med hensyn til tryk i fire farver og derover, udføres det kun i silketryk. 

Fire-sidet tryk: Indhent tilbud. 

Hjerteballoner: Maksimalt tryk i tre farver på to sider - indhent tilbud 

Kliché:  Alt artwork bedes sendt digitalt og repro-klart. Artwork foretrækkes som Illustrator filer; pdf, 
 .eps eller .ai. til PC. Eventuel reproarbejde afregnes med kr. 495,00 pr. påbegyndt time. 

 Vi forbeholder os ret til selv at fastslå hvilket materiale der er repro-klart. 

Genbestilling: Kliche kan genbruges. 

Leveringstid:  Normal 2 - 3 uger eller efter aftale.  
 Hasteordrer til levering inden for 5 arbejdsdage +30 % i hastetillæg. 

Afbestilling:  Senest 10 dage inden aftalt levering, herefter faktureres 30 % af den samlede ordres pris. 

Råd:  Latexballoner holder helium i ca. 8 - 10 timer. Bør opbevares tørt, mørkt og køligt. 

Reklamation:  Alle reklamationer skal ske senest 8 dage fra modtagelsen. 

Tilbehør:  Efter tilbud og opgave. 
 

Standardballoner med silketryk, angivet som dagspriser pr. 1000 stk., uden forbindende. 
 

Dess.: Beskrivelse Ø. cm.. 

   
Samtidig produktion af 

1000 stk. 
  

 
Samtidig produktion af 

3000 stk. 
 

 
Samtidig produktion af 

5000 stk. 
 

9 RDT 80 cm. rund 26 1 farve 1 side 1072,60 837,00 682,00 
2 farver 1 side  1168,70 1013,70 
1 farve 2 sider 1133,05 897,45 742,45 
2 farver 2 sider  1500,40 1345,40 

11 RDT 90 cm. rund 29 1 farve 1 side 1178,00 985,80 826,15 
2 farver 1 side  1317,50 1157,85 
3 farver 1 side  1351,60 1191,95 
4 farver 1 side   1244,65 
1 farve 2 sider 1238,45 1046,25 886,60 
2 farver 2 sider  1649,20 1489,55 
3 farver 2 sider  1734,45 1574,80 
4 farver 2 sider   1723,60 

13 RDT 105 cm. rund 33 1 farve 1 side 1238,45 1116,00 970,30 
2 farver 1 side  1447,70 1302,00 
3 farver 1 side  1481,80 1336,10 
4 farver 1 side   1388,80 
1 farve 2 sider 1298,90 1176,45 1030,75 
2 farver 2 sider  1779,40 1633,70 
3 farver 2 sider  1864,65 1718,95 
4 farver 
 

2 sider 
   

1867,75 
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Diverse tillæg. 

 

Kliché / stk.: OFFSETTRYK 420,75 Balloner i metallicfarver / 1000 122,45 

Ramme / stk.: SILKETRYK 463,45 Balloner i krystalfarver / 1000 96,00 

100-stk pakning / pose 3,80 Balloner i neonfarver / 1000 96,00 

Trykfarvetilpasning pr. farve (pantone) 
(Kun Silketryk), pr. 1000 stk.. 

          
119,35 

Tillæg for metaltrykfarve.  
(Kun Silketryk) pr. 1000 stk. 

127,10 

 

Prøvetryk: kr. 527,00 + omkostninger til fremstilling af ramme. 

 

Tilbehør til reklameballoner. 

 

Plastbærepinde AG  
100 stk. pakning 40 cm.. 

37,20 Håndpumpe lille, PL, stk.. 33,85 

Plastbærepinde  
AG som ovenfor, minimum 25000 stk.. 

33,48 Håndpumpe, stor, PS, stk.. 100,00 

Plastbærepinde AG-F i rød, gul, grøn, 
blå 100 stk. pakning. 

43,48 Opblæser O 220V/400W, stk.. 1209,00 

Plastbærepinde AG-F som ovenfor, 
minimum 25000 stk.. 

39,14 Opblæser automatic  
OA 220V/400W, stk.. 

1805,75 

Snore SN 100 stk. pakning 130 cm.. 15,04 Leje af opblæser pr. dag 
+ tillagt fragt og gebyrer. 

58,90 

Ribbon automatic RA 100 stk. pakning 44,18 
 

 

Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mikses 

efter ønske. Alle priser er dagspris, ekskl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk 
grænse, fabrik / lager / trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 ekskl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 
50.00. Alle ordre beregnes med et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes 
gerne i udvalg. Disse faktureres ved afsendelsen. Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt gebyrer 
der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. Normal levering på lagervarer er 2 - 10 hverdage, andet 
efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra Østen kan normalt leveres i to sammenhænge: 20 
- 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af Deres behov ønsker og 
krav til leveringshastighed. Artikler købt via vor web-butik kan afvige fra dette, ligesom andre specifikke 
artikler kan være undtaget krav til gebyr og håndtering. Betaling: Omgående netto kontant, produktioner 

indeholdende remburs, efter aftale. Alle produktionsopgaver udføres kun mod forudbetaling. 
 

 

 
Se mere på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.ballonreklamer.dk 
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