BADGES
CATALOGUS

BADGES
Uw bedrijfsnaam, merk of actie op
mooie gepersonaliseerde badges.
Kwaliteit onze topprioriteit. We produceren iedere dag
duizendende producten volledig naar de wens van onze
klanten. Zo ook onze op maat gemaakte badges!
Wij hebben een ruim assortiment badges. Zo kunnen we
altijd aan uw wensen voldoen! Een badge met een opdruk en
een verwisselbare naam, of een badge die helemaal naar uw
wensen is gepersonaliseerd, wij leveren het allemaal.
• Prachtig full color bedrukt, verkrijgbaar met luxe doming
afwerking.
• Standaard vorm of eigen vorm; in iedere afmeting.
• Te bestellen vanaf 10 stuks!

DOMING
Veel van onze producten kunnen worden voorzien van een
dominglaag. De combinatie van een haarscherpe directe
full color print en glasheldere PU-laag geeft het product
letterlijk een extra dimensie en zorgt voor een
fantastische luxe uitstraling.

BADGE OLIVER
Materiaal:
Kleur:
Bevestiging:
Afmetingen:
Bedrukkingsgebied:
Personalisatie:
Bestel aantal:

kunststof
zilver, wit, goud, zwart
magneet
68 x 33 mm x 4 mm
62 x 11 mm
enkelzijdig full color bedrukking
vanaf 10 stuks

BADGE MAE METAL
Materiaal:
metaal
Kleur:
zilver
Bevestiging:
magneet, naald
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:	rechthoek: 74 x 30mm / 74 x 20mm /
74 x 40mm
Ovaal: 74 x 50 mm
Personalisatie:
enkelzijdig full color doming
Bestel aantal:		
vanaf 10 stuks

BADGE MAE
Materiaal:
Kleur:
Bevestiging:
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:

Personalisatie:
Bestel aantal:		

kunststof
wit
magneet, naald
rechthoek: 74 x 30mm / 74 x 20mm /
74 x 40mm
Ovaal: 74 x 50 mm
DYO: elke vorm mogelijk (100 cm2 max.)
enkelzijdig full bedrukking
enkelzijdig full color doming
vanaf 10 stuks

NAME BADGE STICKY
Materiaal:
textiel sticker
Kleur:
wit
Bevestiging:
sticker
Afmetingen:
55 x 85mm / 90 x 110mm
Bedrukkingsgebied:	27,5 x 85mm / 45 x 110mm
Personalisatie:
enkelzijdig full color bedrukking
Bestel aantal:		
vanaf 100 stuks

BADGE STICKY
Materiaal:
textiel sticker
Kleur:
wit
Bevestiging:
sticker
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:	55 x 85mm / 90 x 110mm
Personalisatie:
enkelzijdig full color bedrukking
Bestel aantal:		
vanaf 100 stuks

BADGE CHALKBOARD
Materiaal:
Basis:
Bevestiging:
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:
Personalisatie:
Bestel aantal:

kunststof
zwart
magneet, naald
50 x 75 mm
enkelzijdig full color bedrukking
vanaf 10 stuks

BADGE MEGAN METAL
Materiaal:
metaal
Kleur:
zilver
Bevestiging:
magneet, naald
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:	rond & vierkant: 40 x 40mm / 50 x 50mm
rechthoek & ovaal: 74 x 40mm
rechthoek: 74 x 30mm / 74 x 20mm
Personalisatie:
enkelzijdig full color doming
Bestel aantal:		
vanaf 10 stuks

BADGE MEGAN
Materiaal:
Kleur:
Bevestiging:
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:

Personalisatie:
Bestel aantal:		

kunststof
wit
magneet, naald
rond & vierkant: 40 x 40mm / 50 x 50mm
rechthoek & ovaal: 74 x 40mm
rechthoek: 74 x 30mm / 74 x 20mm
DYO: elke vorm mogelijk (100 cm2 max.)
enkelzijdig full color print
enkelzijdig full color doming
vanaf 10 stuks

PINS
Uw bedrijfsnaam, merk of actie op
mooie gepersonaliseerde pins.
We Deonet
Bij
produceren
is kwaliteit
iedere onze
dag duizendende
topprioriteit.producten
We produceren
volledig
iedere
naarduizendende
dag
de wens van producten
onze klanten.
volledig
Zo ook
naar
onze
de op
wens
maat
vangemaakte
onze
pins!
klanten.
Zo ook onze op maat gemaakte pins!
Wij hebben een ruim assortiment pins. Van metaal tot
kunststof, met print of met doming. Een pin kunnen we
helemaal naar uw wensen personaliseren.
• Prachtig full color bedrukt, verkrijgbaar met luxe doming
afwerking.
• Standaard vorm of eigen vorm; in iedere afmeting.
• Kleine bestelhoeveelheden mogelijk
• Beschikbaar in metaal en kunststof

PIN SLIM
Materiaal:
Kleur:
Bevestiging:
Afmetingen &
Bedrukkingsgebied:

Personalisatie:
Bestel aantal:		

metaal
zilver
pin & clutch
rechthoek: 18,9 x 10,9 mm / 30 x 18 mm
50,1 x 25,1 mm
vierkant: 22,1 x 22,1 mm / 30,5 x 30,5 mm
35 x 35 mm
ovaal: 28 x 19 mm / 50,2 x 29,2 mm
rond: 22,2 x 22,2 mm / 30,2 x 30,2 mm
55 x 55 mm
enkelzijdig full color doming
vanaf 10 stuks

PIN METAL
Materiaal:
Kleur:
Bevestiging:
Afmetingen rechthoek:
Afmetingen vierkant:
Afmetingen ovaal:
Afmetingen rond:
Personalisatie:
Bestel aantal:		

metaal
zilver
pin & clutch / magneet
19 x 11 mm (bedrukkingsgebied 16,6 x 9,2 mm)
30 x 18 mm (bedrukkingsgebied: 27,9 x 16,25 mm)
22 x 22 mm (bedrukkingsgebied: 20,2 x 20,2 mm)
28 x 19 mm (bedrukkingsgebied: 26,4 x 16,95 mm)
22 x 22 mm (bedrukkingsgebied 20,3 x 20,3 mm)
enkelzijdig full color doming
vanaf 10 stuks

PIN PLASTIC
Materiaal:
Kleur:
Bevestiging:
Afmetingen r ond

kunststof
wit, zwart
pin & clutch
22 x 22mm / 30 x 30mm / 40 x 40mm /
50 x 50mm / 55 x 55mm
Afmetingen vierkant:
22 x 22mm / 30 x 30mm / 40 x 40 mm
Afmetingen ovaal:
28 x 19mm / 50 x 29mm
Afmetingen rechthoek: 11 x 19mm / 18 x 30mm / 25 x 50mm
Afmetingen DYO:
elke vorm mogelijk (100 cm2 max.)
Personalisatie:
enkelzijdig full color bedrukking
enkelzijdig full color doming
Bestel aantal:		
vanaf 10 stuks

INDIVIDUELE PERSONALISATIE
E l k prod uct met een uni e k e naam , b arc o d e o f Q R c o d e !
Wij maken producten met individuele bedrukking.
Deze service is mogelijk voor Badges maar ook voor USB’s,
Powerbanks, Pennen, Sleutelhangers, Stickers en veel
meer. Geproduceerd in 5 werkdagen.

5 dagen productie
Geproduceerd in Europa
Standaard full color bedrukking
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