Ibland vill era kunder göra utskick där inlagan inte lämpar sig för maskinell kuvertering. Ingen
fara, ni kan ändå lämna jobbet till oss. Vi hjälper er med handkuvertering och det har ingen
betydelse om det gäller små eller stora upplagor. Vid handkuvertering lämnar vi offert vid
respektive jobb – fråga oss!

BACK TO WORK

Vi er nu alle snart tilbage på arbejde. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet føles sikkert og trygt
– og at arbejdsgiveren har forberedt dette så godt som muligt. For at hjælpe med dette har vi lavet nogle
produkter, der kan leveres på kort tid, og som kan hjælpe med at overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Gulvstickers:
Slidstærke stickers som hjælper ansatte og besøgende
med at holde nødvendig afstand. 2 farvemuligheder og
2 formater: runde med 30 cm diameter eller rektangulære
i formatet 45 x 18 xm. Leveres i pakker a 10 stk.

Farve

Varenr.

Gul
Blå

6666-01
6666-02

Rollup (Sober 85x200 cm):
Rollup med sundhedsstyrelsens anbefalinger
om, hvordan vi bør forholde os i hverdagen.
Kan bruges i entréer, receptioner, kantiner og
andre fællesarealer.
Farve

Varenr.

Blå

6666-22

PRINT & KUVERTERING

I vores moderne og fuldautomatiske produktion printer og kuverterer vi din udsendelse. Vi kan
kuvertere op til 6 bilag i op til C4 størrelse, og selvfølgelig indleverer vi til distributøren på det
ønskede kundenummer, når det er klar til udsendelse.
Farve
Gul
Blå

Varenr.

Vores
egen papirimport og store printafdeling betyder, at vi altid kan tilbyde dig de skarpeste
6666-06
6666-07
priser og hurtigste levering på din print og kuverteringsopgave.
Addbrand er underleverandør til den grafiske branche, og vi har nordens største sortiment af
standardkuverter (Sober ™). Vi er en del af Mayer Kuvert, som er Europas største kuvertproducent. Vi har altid den optimale kuvert til din kundes udsendelse. Uanset om det er en standardkuvert eller specialproduktion.
Alt produceres inhouse i enten Vejle eller Hedehusene.
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