Flappen...
Uitklapbare ideeën!
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Uitklapbare ideeën!
Wist u dat wij uw klanten een enorm breed inzichtt
kunnen bieden op uw producten? Een uitklapbaar
veelluik biedt u de kans uw creatieve ideeën waar
te maken!
Uw klanten verrassen met prachtige panoramische
beelden binnenin uw folder, spelen met ﬂappen en
n
uw klanten de mogelijkheid geven uw producten
letterlijk te openen in uw folders, dat kan, met
Group Mercator Press. Dankzij onze speciale
vouwtechnieken zijn oneindig veel ﬂappen mogelijkk
waar in uw folder u dat maar wenst! Kortom:
creëer een WAW-effect met uw folders.
Group Mercator Press kan u dankzij zijn
gespecialiseerde kennis een gamma aan nooit
gekende mogelijkheden aanbieden, en dat voor
een uiterst voordelige prijs. U wenst een folder
volledig op maat van uw wensen? Bij Group
Mercator Press bent u alvast aan het juiste adres!
Technische Speciﬁcaties Model 48.09
Grammage:

max 90 gr. m2
min 60 gr. m2

Formaat hoogte:

max 30 cm
min 25 cm

Formaat breedte:

p1+2
max 24 cm
min 19,2 cm

T

p3+4
max 23,6 cm
min 18,8 cm
p5+6
max 23,2 cm
min 5 cm
p7+8
max 23,2 cm
min 5 cm
p9+10
max 23,2 cm
min 18,8 cm

p1+2
p3+4

p11+12

p5+6
p7+8

p9+10

p11+12
max 24 cm
min 19,2 cm

Benieuwd naar meer?
Bekijk op onze website www.mercatorpress.be
animaties van de verschillende vouwwijzen.
De animaties op onze website geven u de kans
kennis te maken met de kunst van het vouwen!
Group Mercator Press
Industriezone 2 t 8490 Jabbeke
T +32 (0) 50 81 00 11 t F +32 (0) 50 81 36 28
info@mercatorpress.be t www.mercatorpress.be

U wenst meer informatie of een folder op maat?
Neem dan snel contact met ons op, wij zullen u verrassen met een
oneindig gamma aan speciale vouwtechnieken en oplossingen op maat.
Bel naar + 32 (0) 50 81 00 11 of mail ons op info@mercatorpress.be.

