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Beställ på formac.se

Eventbåge

Beachflaggor Displayställ i akryl Displayställ A4 Ställ för surfplatta

Skapa ett rum i 
rummet med denna 
spännande produkt 
för mässor, event och 
offentliga rum. Trycks 
enligt era önskemål.

Högkvalitativ och slitstark 
beachflagga, tillverkad i 
115g polyester. Kanalen 
där masten sitter är per 
standard tillverkad i ett 
starkare material (svart eller 
vitt) för maximal livslängd. 

Stilrent golvställ med 
inbyggd prishållare och 
broschyrställ. Golvstället 
håller hög kvalitet och 
är speciellt utformad för 
att passa i den moderna 
bilhallen.

Displayställ för snyggare 
exponering av produktfakta. 
Displaystället har en 
snäppram som gör det 
mycket enkelt att byta 
budskap.

Med ett ställ för surfplatta 
är det endast fantasin som 
sätter gränserna när ni 
presenterar ert budskap. 
Finns som golv- eller 
väggvariant.

Golvställ med
magnetram
Formacs golvställ med 
magnetram exponerar ert 
budskap på ett snyggt och 
smidigt sätt. Oavsett om 
den används vid mässor, 
utställningar eller 
i bilhallen.

Formac lyfter ert varumärke 
– från däck till tak. Finns i 3 storlekar!



Exponera er profil
med Formacs dekaler

Handla smidigt på nätet!
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Domedekal

Specialstreamer

Reklamlister

Dekal

Golvdekal

Fönsterdekal

En digitaltryckt högklassig 
dekal med 3D-känsla som 
ger en extra dimension. 
Dekalen är täckt med en 
elastisk, delvis självläkande, 
lack som höjer och 
förstärker er logga eller ert 
budskap.

Specialstreamer för 
montering på reklamlist över 
ett befintligt tryck. Enkelt 
och snabbt att montera.

Reklamlist för 
registreringsskylthållare, där 
vi trycker ert budskap. Det 
högkvalitativa trycket ger 
budskapet en lång livslängd.

Digitaltryckta högklassiga 
dekaler i alla former. 
Exempelvis för uppmärkning 
av fordon, glasparti, 
golv, dörrar, väggar eller 
producerade produkter där 
man verkligen vill sätta sitt 
eget varumärke i fokus.

Golvdekalen är försedd med 
ett präglat laminat som har 
hög motståndskraft mot 
halkning och slitage.

Fönsterdekalen är försedd 
med små hål och är 
speciellt framtagen för 
täckning av fönster utifrån 
men genomsikt inifrån. Vit 
printsida och svart baksida.

Bildisplay

Fordondsdekor & 
skurna texter

Bildisplay som är tillverkad 
i en hård pärmplast. Den 
ena sidan är försedd med 
två svetsade plastfickor 
med plats för A4-papper. 
Levereras med kundanpassat 
tryck.

Formac har möjligheten 
att trycka och beskära er 
fordonsdekor i form av 
dekaler och skurna texter 
helt enligt era önskemål.
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Aluminiumskylt plan NamnbrickorAluminiumskylt  
kantviktAluminium är det mest 

allsidiga materialet det 
passar till tuffa miljöer både 
ute och inne. Skylten går att 
få i många olika färger och 
storlekar.

Låt era medarbetare bära 
snygga och professionella 
namnbrickor. Namnbrickor 
finns i både ovalt och 
rektangulärt format, samt 
med antingen nål- eller 
magnetfästning.

Till lite större skyltar 
rekommenderar vi en 
kantvikt variant för riktig 
stabilitet.

Skylta ert budskap 
Inne & ute
Infoskyltar 
Bil & MC

Infoskylt Spegel akryl

Formacs infoskyltar kan med 
fördel användas för att lyfta 
fram ert specifika budskap 
eller er produkt. Skyltar 
levereras i skummad plast, 
akryl eller aluminium.

Formacs senaste infoskylt. 
Spegeleffekten lyfter fram ert 
budskap på ett högexklusivt 
sätt.

Finns i olika material!

Nyhet

Parkeringsskyltar

Banderoller

Namnge era parkeringsplatser 
med Formacs p-skyltar. Vi 
har möjligheten att både 
prägla och trycka era unika 
parkeringsskyltar.

Banderoller är ett 
utmärkt sätt att 
sprida ert budskap 
på. Fungerar för 
såväl utomhus- som 
inomhusbruk.



FORMAC 
PLUS
Avtalskund

Bli Formac Plus kund!
Vi skapar ett unikt sortiment 
för er som ger er extra 
snabba leveranser, bra 
priser och produkter som 
alltid finns på lagerhyllan. 
Kontakta oss, så berättar 
vi mer.

Plussa på!

+46 470-74 54 50 

info@formac.se 

formac.se 

Formac AB, Moränvägen 10, SE - 352 45 Växjö

”Vårt jobb är att lägga i en så hög växel att det 
ger er en profilupplevelse utöver det vanliga.”

”Formac är lyhörda och tillmötesgående med alla våra ideér. Om 
en liten vägbula uppstår så är Formac alltid professionella och 
tar våra fråge tecken på stort allvar, vilket jag tycker är viktigt och 
verkligen uppskattar!

De produkter vi köper genom Formac håller hög kvalitet. Det 
är proffsigt att kunna leverera kvalitativa produkter så som 
bultpåsar och däcksäckar med vårt eget tryck på direkt till kund! 
Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete!

Sebastian Levinsson, Inköpsansvarig Euromaster


