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Lumage M  
Magnetische Fotolijst

De Lumage M is een magnetische fotolijst die kan 
‘kleven’ op metalen oppervlakken. 
Deze lijst is betaalbaar, en vlak in een enveloppe te 
verzenden. 
De ontvanger kan een foto, ansichtkaart of bijvoorbeeld
afsprakenkaart eenvoudig en snel in de lijst inschuiven. 
Veelgebruikte ‘kleef’-plekken  zijn de koelkastdeur (thuis)
en metalen archiefkasten op het werk.
Deze Lumage kan portrait en landscape, maar ook 
onder elke andere hoek  gebruikt worden.
De afbeelding wordt beschermd achter de transparante 
kunststoffen hoes.

 

Deze grote (bijna A4) magnetische fotolijst zal in de loop van 
2009 leverbaar worden. Informeer bij Lumage!Verwacht:Lumage M 22x28,5
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Toepassingen
Evenementen: maak en print foto’s en geef deze in de
Lumage M mee aan uw bezoekers. 
Promotie: gebruik deze lijst als give-away of insert in een 
tijdschrift. 
Fotografie: geef uw creaties meerwaarde door uw prints 
ingelijst aan uw klanten aan te bieden.
Uw fotolijst zal prijken op menige koelkast!
Bewegwijzering: gebruik de M als (al dan niet tijdelijke) 
wegwijzer-, deur- en naambordje binnen uw gebouw.

Uitvoeringen en Toebehoren
De M is uitgevoerd in 2 kunststoffen folies, een 
transparante vensterfolie en een magnetische kleef-folie.
De magnetische folie is aan de voorzijde wit en aan de 
achterzijde zwart.
Deze lijsten zijn leverbaar in 3 maten:
    A. A6/10 x 15 (29 gram)
    B. 13 x 18 (42 gram)
    C. 22 x 28,5 (123 gram)
Vanaf 100 stuks is bedrukking ‘Op Maat’ mogelijk.
Verzending: er is een bijpassende enveloppe 11 x 22 cm
leverbaar.
Montage: magnetisch ‘kleven’ op ijzerhoudende 
metalen ondergronden.

Prijsindicatie 
Bij 60/120/240/500 stuks:
     A. euro 1,25/1,21/1,17/1,13
    B. euro 1,84/1,76/1,71/1,67
    C. volgt nog.
 (excl btw, excl verzending)*
Bestellen kan in de LumageShop op 

Hebt u vragen? Wenst u een sample of 
offerte? Neem contact op met Johan Kok, 015 2141015
of info@lumage.com
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