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MANUALER
Bruger du mange manualer i din produktion så giver vi gerne et bud på det. Vi producerer med korte tids-
frister og fornuftige priser. Ring og aftal et møde for en drøftelse af mulighederne. 

AVISER
Også når det gælder aviser er der mange muligheder. Tabloid, broadsheet eller kvartformat. Skal den være 
renskåret eller med klammer. Mulighederne er mange og billigere end man tror. 

BANNER, BEACHFLAG & ROLL-UP
Bannere til uden- og indendørs brug. Med eller uden øjer. Kederliste eller rundjern. Få dem som du vil 
have dem i alle mulige og umulige størrelser. 

Roll-up fås i mange forskellige størrelser og breder. Kassetterne fås i alu- eller sort. Priser fra kr. 495.



VISITKORT
En-sidet, dobbeltsidet eller måske 4 sider. Mulighederne er mange. Priser fra kr. 196.

FOLIER
Folier til vinduer, biler osv. så kan VIBLA løse det. Mange sjove og spændende folier. 

FOLDERE
4, 6 eller 8 sider.  Vi starter ved 25 stk. 
Ring og få rådgivning., så finder vi den bedste løsning for dig. 

EKSEMPEL
200 stk, størelse A5,  

824,-



KATALOG
Når dit hæfte ikke længere er et hæfte så limer man det og kalder det et katalog. Det kan man gøre fra ca. 
32 sider afhængigt af papirgramvægten. Vi står klar med rådgivning omkring dit katalog. Der er mange 
muligheder. Priseksempel: 50 stk, 64 sider A4 - kr. 3.146

HÆFTER
Hæfter er brochurer der er samlet med en hæfteklamme. Dvs. Fra 8 til ca. 72 sider. Også her starter vi 
fra 25 stk. Til mange tusinde. Vi rådgiver selvfølgelig gerne omkring formater, papirkvaliteter og evt. 
forædling af din tryksag. Priseksempel: 100 stk, 8 sider A4 - kr. 1.150



LØSBLADE OG POSTKORT
Et stykke papir trykt på den ene eller begge sider

KLISTERMÆRKER
Alm. klistermærker, dooming-mærker eller sikkerhedmærker. Mulighederne er mange. Næsten uendelige. 
Vi vil gerne vide hvor du skal bruge dem. På den måde kan vi give dig den bedste rådgivning. 

BØGER
Når man taler bøger er der flere varianter. Skal det være en paperback-udgave eller skal det være helbind 
(bøger med ca. 2 mm tykt omslag). Når man vælger at udgive en bog er der mange ting der skal tages 
stilling til. Vi ved en masse om det og øser gerne ud af vores viden. 

EKSEMPEL

200 stk A5 løsblade

444,-



BLOKKE OG POST-IT
Alle mulige størrelser og med lige netop det antal ark pr. blok du måtte ønske.  
Blokkene kan også fås med for- og bagblad med en afsluttende spiralisering.
Få dine helt egne post-it blokke i det format du ønsker. Mulighederne er mange. Ring og hør nærmere.

PLAKATER
Alle mulige størrelse. På blankt eller mat papir. 

KALENDERE / BORDRYTTERE
Bordkalender eller vægkalendere. Priseksempel: 100 stk. bordkalendere kr. 1.350

EKSEMPEL
50 alm. blokke i A5

50 blade

2.865,-



RINGBIND
Her er der også så mange muligheder at man næsten bliver forvirret. Skal det være plast-ringbind eller op-
klæbede ringbind? Eller måske noget helt tredie. Vi er klar med en god idé og lidt sparring. 

SKILTE
Alle mulige formater og anvendeligheder. Ring og lad os få en snak om hvad du egentlig har brug for.

KLAPPEPAP
Produceres i plano A3 med 8-10 bukkestreger. Sælg evt. en eller begge sider til en sponsor og tjen penge 
på din tryksag. 





MERCHANDISE
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CAPS
Mange, mange muligheder. Fra den billige til den i topkvalitet.  
Vælg om dit logo skal broderes eller trykkes. Ringer du, så rådgiver vi.  

MULEPOSER / INDKØBSPOSER
Fås i NonWoven eller i bomuld og igen  
i mange forskellige størrelser og  
udformninger. Ring og hør nærmere.

REFLEKSVESTE
Fås i flere farver og størrelser. Bruges til kontrollører, gå-klubber, 
cykelklubber eller andre der bevæger sig ved aften og nattetide. 
Priseksempel 100 stk. med logotryk i én farve kr. 61,- pr. stk.



EKSEMPEL
Stykpris 11,-

ved køb af 200 stk 

KLAPPEPØLSER
Få verdens bedste markedsføring i idrætshallen eller til motionsløbet.
 Klappepølser er billigere end nu tror giver den perfekte markedsføring. 
Priser fra kr. 9,20 pr. stk

 

NØGLERINGE
Stål, plastic, PVC eller et helt tredje. 
Du kan få nøgleringe i stort set alle materialer.
F.eks. custommade PVC nøglering 500 stk. kr. 9,80 pr. stk.
Ring og hør nærmere

 

NØGLESNORE
Nøglesnore med dit eget logo, buckle og sikkerhedsclips.
Meget billigere end vi tror du tror. 



KRUS
Dagligdagskrus eller ekslusive luksuskrus. 
Mulighederne er mange og priserne forskellige. 
Ring og forhør. 

T-SHIRTS
Mange forskellige kvaliteter og priser. Ring eller mail til os. 
Så finder vi bedste løsning og pris for dig

USB
Billige USB eller USB i eksklusiv indpakninger. Du kan også få personificerede USB stik. Rent faktisk er det 
kun fantasien der sætter begrænsningen. 



KØLETASKE
Lille køletaske med plads til madpakken eller 6 dåser. 
Smart og håndterbar. 

 

EKSEMPEL100 stk. inkl.  logo i 1 farve 39,75,- pr. stk.

REFLEKSBÅND
”Slå” dem omkring dit eget eller dit barns overarm. 
Bare for en sikkerheds skyld. Og prisen for at redde et liv er kun 
kr. 16,- pr. stk. ved 1.000 stk. Ved 200 stk. er prisen kr. 30,- pr. stk

 

BALLONER
Køb balloner til dit Åbent Hus arrangement eller til 
festen der bare skal gøres lidt mere ud af. 
Mange muligheder. Ring og hør på pris.

LOGOBOLSJER
Mange smage og varianter. Opstartspris pr. trykfarve
 

PASTILÆSKER
Send dit budskab på en pastilæske. 
Mange forskellige smagsvarianter. 
Ex. 500 æsker til kun kr. 8,- pr. stk. 

 

SILICONEARMBÅND
Du kender dem fra mange velgørenhedsarrangementer.  
Flere længder. F.eks 300 stk. kun kr. 8,- pr. stk. 

 

EKSEMPEL

25kg

 139,- 
+ moms

LOGOTAPE
Hvorfor bruge neutral logotape når man 
kan få sit helt eget? 
Priser fra kr. 9,80 pr. rulle.

 

KØLETASKE
Lille køletaske med plads til madpakken eller 6 dåser. 
Smart og håndterbar. 

 

EKSEMPEL100 stk. inkl.  logo i 1 farve 39,75,- pr. stk.

REFLEKSBÅND
”Slå” dem omkring dit eget eller dit barns overarm. 
Bare for en sikkerheds skyld. Og prisen for at redde et liv er kun 
kr. 16,- pr. stk. ved 1.000 stk. Ved 200 stk. er prisen kr. 30,- pr. stk

 



BALLONER
Køb balloner til dit Åbent Hus arrangement eller til 
festen der bare skal gøres lidt mere ud af. 
Mange muligheder. Ring og hør på pris.

LOGOBOLSJER
Mange smage og varianter. Opstartspris pr. trykfarve
 

PASTILÆSKER
Send dit budskab på en pastilæske. 
Mange forskellige smagsvarianter. 
Ex. 500 æsker til kun kr. 8,- pr. stk. 

 

SILICONEARMBÅND
Du kender dem fra mange velgørenhedsarrangementer.  
Flere længder. F.eks 300 stk. kun kr. 8,- pr. stk. 

 

EKSEMPEL

25kg

 139,- 
pr. kg + moms



PLASTICKORT
Medlemskort, nøglekort, rabatkort. Plastickort 
bruges i et væk i dagens Danmark. 
Ex. 500 stk. medlemskort kr. 4 pr. stk. 

MUSEMÅTTER
Kan fås i alle mulige og umulige udformninger. 
Som indstik, indsvejset eller som trykt direkte på måtten. 
Ring og hør nærmere
 

LOGOVAND
Ring og hør nærmere



EKSEMPEL
Stykpris 
6,30,-

ved køb af 1000 stk

 

DRIKKEDUNKE
Mange varianter. Skal det være billigt kan vi det 
og vil i gerne ofre lidt mere på kvaliteten, så kan 
vi også det. Forhør nærmere. 

KUGLEPENNE
Mange, mange varianter. Den meget billige, den gode og billige og den ekslusive med gravering. 
Ex. 1.000 stk. af superkuglepenne Raja Chrome med tryk i en farve eks. kun kr. 6,30 pr. stk.


