
PRIJSLIJST

PRODUCT NAAM BESCHRIJVING MATERIALEN AFMETING          
in CM

STUKPRIJS 
BTW incl.

1 Bestemmingspijlen Bestemmingspijlen met opdruk van 26 vaste 
verschillende bestemmingen en opdruk van aantal 
stappen en minuten

85 x 20 27,44 €

Gepersonaliseerde bestemmingspijlen  met andere 
opdruk (andere bestemmingen, taal of extra logo) en 
opdruk van aantal stappen en minuten

 85 x 20 27,44 €

2 Straatnaamborden Onderbord voor straatnaambord met opdruk van aantal 
stappen.

60 x 30 8,17 €

Gepersonaliseerd onderbord bij straatnaambord 
(andere tekst, taal of extra logo)met opdruk van aantal 
stappen en minuten

 60 x 30 8,17 €

Onderbord voor straatnaambord met opdruk van aantal 
stappen.

40 x 20 4,08 €

Gepersonaliseerd onderbord bij straatnaambord 
(andere tekst, taal of extra logo)met opdruk van aantal 
stappen.

        

40 x 20 4,08 €

Keuze uit 4 verschillende teksten. 60 x 30 8,31 €

Gepersonaliseerd bord (andere tekst, taal of extra logo) 
met opdruk van aantal stappen  60 x 30 8,31 €

4 Gepersonaliseerde sticker aantal stappen en minuten 
wandelen en  fietsen 20 x 15 1,08 €

Gepersonaliseerde sticker aantal stappen en minuten 
wandelen en fietsen 15 x 10 0,59 €

5 Voetzoolstickers geschikt voor plaatsing op vloeren
45 x 27 3,01 €

Gepersonaliseerde voetzoolstickers (andere tekst, taal 
of extra logo). 

45 x 27 3,01 €

6 Straatmarkerings-
sjablonen

Straatmarkeringssjablonen. Keuze uit 5 verschillende 
standaardsjablonen

Forex 3mm beeld negatief 
uitgesneden 80 x 120 41,80 €

7 Deurmat indoor.  Keuze uit 6 verschillende teksten.  
Horizontale bedrukking. 90 x 60 35,76 €

Gepersonaliseerde deurmat indoor (andere tekst, taal of 
extra logo).  Horizontale bedrukking.  90 x 60 41,01 €

Deurmat indoor. Keuze uit 6 verschillende teksten
Verticale bedrukking 95 x 150 89,74 €

Gepersonaliseerde deurmat indoor (andere tekst, taal of 
extra logo).  Verticale bedrukking.  95 x 150 102,98 €

Deurmat indoor.  Keuze uit 6 verschillende teksten.  
Horizontale bedrukking. 90 x 60 128,42 €

Gepersonaliseerde deurmat indoor (andere tekst, taal of 
extra logo).  Horizontale bedrukking.  90 x 60 142,68 €

Deurmat indoor. Keuze uit 6 verschillende teksten
Verticale bedrukking 95 x 150 297,56 €

Gepersonaliseerde deurmat indoor (andere tekst, taal of 
extra logo).  Verticale bedrukking.  95 x 150 330,62 €

Keuze uit 3 verschillende teksten. 80 x 200 24,87 €

Gepersonaliseerde spandoek (Andere tekst, taal, extra 
logo).  80 x 200 24,87 €

Keuze uit 3 verschillende teksten. 80 x 450 48,84 €
Gepersonaliseerde spandoek  (Andere tekst, taal, extra 
logo). 80 x 450 48,84 €

9   Bierviltjes Bierviltjes enkelzijdig bedrukt ( prijs per 100st ) Karton 1,5mm 9,5 x 9,5 4,00 €

Bewegwijzeringspalen min. Lengte 3m50 Verankering in 
de grond 350 50,51 €

Bewegwijzeringspalen min. Lengte 2m80 met voetplaat 
voor  bevestiging op de grond 280 94,08 €

Meshbanner 260gr
 wind doorlatend

omzoomd en 
voorzien van ringen

Dikte  4mm
Polypropyleen

Onderzijde rubber               
antislip

UV- bestendig
Randafwerking 2 cm

Full colour bedrukking

Buispaal 
gegalvaniseerd 

Ø76mm    
verkeersgrijs 

Stap Stickers

Voetzoolstickers

Dikte 2mm                   
Polyamide 

Onderzijde vinyl
Zwarte boord 25mm            

Full colour bedrukking

Deurmatten outdoor

Deurmatten indoor

  Spandoeken

Vloersticker met antikras 
laminaat

8

  Palen10

3 Sportveld-, speelplein- 
of parkborden

              Raamovereenkomst bewegwijzeringsmaterialen 10.000 stappen, Elke stap telt!     

3mm Forex 
quadri print enkelzijdig                         
UV bestendig laminaat

3mm Dibond
recto/verso print

UV bestendig laminaat 
alu paalbeugel

 2 slangklemmen

3mm Forex 
quadri print enkelzijdig                         
UV bestendig laminaat

Transparante sticker
witte of zwarte opdruk
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