BANNERE
Priser fra kr 250,- pr kvm
Storformattrykk med fritt valgte mål
Høykvalitets storformat-print
Vi produserer storformat reklamebannere av alle slag, både for innendørs- eller utendørs bruk.
Vi tilbyr fasadereklame, byggeplassreklame, bannere eller andre varianter av utendørs reklame med krav til høy oppløsning og rett
fargegjengivelse i store formater. Bestill ditt storformattrykk hos oss i dag!
Gunstige priser pr. m²
Våre priser på storformattrykk blir beregnet ut fra antall kvadratmeter. Kvadratmeterprisen blir lavere jo større banner man bestiller.
Dersom du har behov for et større antall med mindre bannere, kontakt oss på mail eller telefon for å få beregnet et godt tilbud
Bannere leveres med maljer montert, og forsterkninger er montert på mesh bannere.

Bannere leveres i 2 varianter:

510g PVC banner er en kraftig banner for innendørs eller utendørs bruk
270g Mesh banner for bruk innendørs eller utendørs, veldig bra der det blåser da den er perforert og slipper luften igjenom uten at det går utover kvaliteteten.
Det blir montert på forsterkninger i kantene.

Easy Banner
NYHET!

Slutt å lette etter oppheng for dine bannere, vi har funne den.
Enkel design utendørs banner feste for store bannere.
Kan instaleres og tas utendørs i løpet av sekunder.
1. Lett vekted flaggstang med plastskruer.
2. For utendørs bruk, både i sand eller jord.
3. Enkelt oppsett.

Priser fra kr 790,- eksl.mva

Foliedekor, bilfolie og selvklebende tapet med trykk.
Vi leverer alt innen foliedekor og selvklebende folie med trykk. Vi kan bekle alle typer flater med ditt budskap.
Med foliedekor er det fantasien som bestemmer! Noen populære bruksområder er foliedekor bruk som bildekor, helfoliering av kjøretøy,
bilreklame på firmabil, vindusdekor, interiørdekor, selvklebende tapet og folie på reklameskilt.
Folie med trykk er velegnet til montering på stort sett alle overflater, slik som på biler, skiltplater, vinduer, skapdører, glass, vegger og mye
mer.
Vår moderne utstyr skjærer ut former slik du ønsker og gir deg en utrolig bildekvalitet med klare, friske farger. Foliedekor blir også kalt
selvklebende folietrykk, folie med trykk, og foliedekor. Dette er samme produkt under ulike navn.
Hos oss får du folie av høy kvalitet, rask levering og montering av folie.

Vi leverer rimelig uten at det går på bekostning på kvalitet.

Klistermerker

Vi trykker, og skjærer klistermerkene
ut i dei former du måtte ønske.
Størrelsene er du som bestemmer.
Kontakt oss for info

Bilreklame

Dekorer bilen din med folie. Vi trykker
ditt design på bilfolie og skjærer ut former
slik du ønsker.
Kontakt oss for info

Frostet Folie

Dekorer Dine kontorer, eller vindu med
frostet folie. Folien kan printes, og skjæres
ut i design og former som du ønsker.
Kontakt oss for info

Selvklebende fototapet

Design din egen selvklebende fototapet
og frisk opp interiøret eller arbeidsplassen
med ditt eget design.
Kontakt oss for info

Folie.

Vi bruker kun folie fra annerkjente produsenter som tar miljømessige hensyn i sine produkter.
Der det er behov for godkjente og sertifiserte skilt har vi sertifikater og godkjenninger på det.
Last ned vår skiltkatalog fra vår hjemmesider. www.inovent.no

Totalleverandør av profilartikler, firmagaver og profilklær
Hos oss får du alt av profilartikler, giveaways, firmagaver, elektronikk og profilklær til bedrifter. Her finner du garantert noe du liker.
Firmaprofilering og strategisk bruk av profilartikler styrker bedriftens synlighet og merkevare. Våre profilartikler holder en høy kvalitet og leveres av anerkjente
produsenter. Enten det er firmagaver, giveaways, arbeidsklær eller elektroniske gadgets til kunder eller medarbeidere vil du sette pris på kvaliteten vi tilbyr.
Se vår websider for info om profilering: www.inovent.no
Vi har eget trykkeri for produksjon av trykk på profilerings artikler, så hos oss kan du få det antallet du ønsker!

Vi har ingen ekstrakostnader ved trykk, prisen du ser er prisen du betaler.
Ingen startavgift, og vi trykker i 4 farges trykk uten ekstra kostnad!

DISPLAY OG PLAKATRAMMER
Plakater med trykk på papir eller pvc
Vi har gjort det enkelt for deg å velge plakater som passer til produkter med standard størrelse. Velg mellom papir og PVC
Vi anbefaler plakater med trykk på PVC fordi dette materialet tåler hard bruk, samtidig som det er meget prisgunstig og vannfast.
Plakater med papir er vårt mest prisgunstige alternativ. Disse plakatene har en høy kvalitet på trykk, farge og bilde gjengivelse.

Pris pr stk
Poster B2 - 50x70cm
Poster B1 - 70x100cm
Poster A1 - 59,4x84,1cm
Poster A0 - 84,1x118,9cm
PVC B2 - 50x70cm
PVC B1 - 70x100cm
PVC A1 - 59,4x84,1cm
PVC A0 - 84,1x118,9cm

1-4 stk
156,190,171,210,156,190,171,210,-

5-9 stk
85,118,104,138,85,118,104,138,-

10-19 stk
61,95,81,105
61,95,81,105,-

Alle priser er eksl. mva
PVC er det ideelle for bruk til arbeidstegninger!
Papir poster kan også leveres laminert eller montert på Kapa plater eller aludibond plater, kontakt oss for tilbud.

Plakatramme med klemlist
Moderne plakatramme med klemlist i aluminium. Plakaten er beskyttet
mot vær og vind bak et plastdeksel.
Både plakatdeksel og plakaten holde fast til rammen med klemlister på alle
fire kantene.
Plakatrammen er velegnet til bruk ute og inne hele året.
Leveres i størrelser:
A3 - 23mm profil
Kr 330,50x70 cm - 38mm profil
Kr 429,70x100 cm - 45mm profil
Kr 773,Vi har plakatrammer på lager for rask levering.
Alle priser er eksl. mva

Plakatlist: 50-70-100 cm
Komplett pakke fra kr 140,- per stk.

Oppheng til plakater med plakatlist i standard størrelse på 50, 70 og
100 cm bredde. Leveres i en komplett pakke med aluminium topp- og
bunnlist, opphengsbøyler og sorte endedeksler.
Plakatlisten monteres i topp og bunn av plakaten og kan brukes på
alle høyder. Plakatlisten monteres fritthengende fra tak eller direkte
på vegg med de medfølgende opphengsbøylene.
Flott opphengssystem som er plaseringsvennlig og gir en god eksponering. Perfekt for oppheng av plakat i vindu eller inne i butikk.
Størrelse Pris per stk (2stk i sett).
50 cm
140,70 cm
146,100 cm
184,Alle priser er eksl. mva

Messe og markedsføring enheter
Easy Budget Rollup
Klassikeren: Toppselgeren blant roll up med optimal pris/ nytte verdi
Roll up mekanismen gjør at du enkelt og raskt setter opp dine messestand.
Et must for ethvert messearrangement.
Roll Up Display Stand Beskrivelse:
“ Toppselger roll up display stand
“ Roll up mekanisme for rask montering
“ Grafikken er trygt lagret i aluminiumsbeholder
“ Justerbare aluminiumsbein for optimal stabilitet
Leveres i 85 og 120cm bredde
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Priser fra kr 790,- eksl.mva
Pris inkl trykk og foret bæreveske

Easy Rollup Delux
En kvalitets “rollup” med lekkert design
Easy Rollup Delux er vår nye oppgraderte modell med et moderne og
elegant design.
Easy Rollup Delux er et ideelt produkt for messer, utstillinger, konferanser, og perfekt som en “silent partner” for selgere på farten.
Det grafiske bildet ligger godt beskyttet i en metallboks og trekkes bare
ut. På under ett minutt er hele presentasjonen klar.
Den er produsert i aluminium med lav vekt for å øke bærbarheten.
Leveres i 85cm bredde
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Pris Kr 1800,- eksl.mva
Pris inkl trykk og foret bæreveske

Easy roterende rollup
Roterende banner med budskap på ca 410cm.
Blir drevet av elektrisk motor som gjør at budskapet går rundt.
Rotere begge veier etter eget valg.
Media: 78x407cm
Kvalitet: Aluminium
Vekt: 6,5kg
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Pris Kr 3500,- eksl.mva
Pris inkl trykk og foret bæreveske

Easy L-Banner
Den justerbare L-Banner er den enkle måte å få vist sitt budskap på.
Ensidig grafikk kan tilpasses for ulike størrelser. Med sin klipp topp og
bunn list, er det enkelt å skifte media. Den lave vekten, levert i nylon
veske, gjør den praktisk å ta med seg.
Størrelse: 85 x 160-200cm
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Priser fra kr 790,- eksl.mva
Pris inkl trykk og foret bæreveske

Easy Magnetic Premium
Messevegg system med buet vegg.
Sammenleggbart stativ for rask og enkel montering.
Stativer er sammensatt med magneter, og monteres lett av 1 person.
Transportkassen kan enkelt konventeres til disk ved hjelp av en print/
kassekledning som festes med magnetbånd.
Leveres med:
Mobil hardcase/ disk
2 x halogen lys 150Watt
Nødvendig monterings materiale.
Leveres komplett med trykk i forskjellige størrelser
Bestillings vare, levering ca 1-2 uker

Priser fra kr 8000,- eksl.mva
Easy Lystårn
En lysende opplevelse.
Lys søyle med reklame på begge sider.
Monteres på en stødig støtte, og er solid bygget.
1. Av/på knapp
1. TL Light 150cm (58Watt)
3. Installasjon av media er gjort på 1 minutt
4. Leveres i foret bagg.
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Pris Kr 2500,- eksl.mva
Pris inkl trykk

Easy Counter Professional
En flott disk til messer eller utstilling.
Modellen er enkelt og sette opp, og den leveres i kraftige bagger for lettere
transport og beskyttelse.
1. Lett og sette opp/ned
2. Bagg til bunn og topp, samt etui til media og stamme
Mål: B 91 x D 47 x H 93 cm
Leveres i sort finish
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Pris Kr 3000,- eksl.mva
Pris inkl trykk og foret bæreveske

Mobil hardcase
Solid mobil koffert for oppevaring av dine media under transport.
Leveres med solide hjul og kraftig låser/henglser.
Bærehåndtak på siden.
Kan også brukes som messedisk med reklame trykk rundt.
Reklame trykk rundt hardcase kr 650,Bestillings vare, levering ca 1-2 uker

Priser kr 2574,- eksl.mva

Easy Budget
Klassikeren: Toppselgeren blant brosjyrestativer.
Stativ samensettingen gjør at du enkelt og raskt setter opp stativet.
Et must for ethvert messearrangement.
5 hyller i perforert aluminium
Leveres med veske
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Priser fra kr 790,- eksl.mva

Easy Delux
Praktisk sammenleggbart brosjyrestativ som kjennetegnes med rask
montering og enkel lagring. Easy Delux sammenleggbart brosjyrestativ
har fire akrylhyller i formatene A4 og lang (flyers).
Stativet kommer i lekkert alusilver design og har god stabilitet.
Leveres med veske
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Pris Kr 1800,- eksl.mva

Firmakoppen
Markedsfør ditt firma med en kaffekopp!
Koppene leveres i forskjellige størrelser, ta kontakt for informasjon om
utvalget, eller se våre hjemmesider.
www.inovent.no
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Pris fra Kr 36,- pr stk. eksl.mva

Reklame penner
Få din firmalogo trykket på kulepenner.
Kulepennen leveres i forskjellige varianter, alt etter hva som ønskes.
Da vi produserer all trykk selv så trenger dere ikke bestille store mengder
av produktene: Vi har små minimums antall.
Lagervare, levering ca 2-3 dager

Priser fra Kr 4,10 pr stk. eksl.mva
Vi har ingen ekstrakostnader ved trykk, prisen du ser er prisen du betaler.
Ingen startavgift, og vi trykker i 4 farges trykk uten ekstra kostnad!

Logoflagg, reklameflagg og flagg med reklametrykk.
Vi leverer alt av flagg med trykk av logo eller ditt eget design. Alle våre flagg leveres i høy kvalitet med forsterkede sømmer
for lang levetid.
Flagg fanger øyets oppmerksomhet fordi det vaier i vinden. Budskapet eller logoen på et flagg blir garantert lagt merke til.
Uavhengig hvilken type flagg du ønsker har vi samme lave pris på alle flagg.
Enten du ønsker reklameflagg på utsiden av et kjøpesenter eller hotell, et logoflagg til din bedrift eller store flagg til
butikken, leverer vi liggende og stående flagg som passer alle behov.

Beachflagg
Vi leverer Beachflagg i flere størrelser, vi trykker og syr selv, så leverings
tidene er korte.
Flaggene leveres med veske, og valgfritt tilbehør

Priser levert med jordspyd fra Kr 995,- pr stk. eksl.mva
Priser levert med kryss fot fra Kr 1295,- pr stk. eksl.mva

Beachflagg Square
“ Rektangulært beachflagg med elegant design
“ Gjennomtrykk av print
“ Frittsvingende stang
“ Tilgjengelig i 2 ulike størrelser
“ Leveres inkl foret bag

Pris 300cm Kr 1162,- pr stk. eksl.mva
Pris 400cm Kr 1366,- pr stk. eksl.mva

Tilbehør
“ Vannbag 10L 			
“ Spyd med lager - Beachflagg
“ Kraftig X-Fot - Beachflagg
“ Jord skrue - Beachflagg		

kr 339,kr 372,kr 540,kr 540,-

Andre flagg
Kontakt oss for informasjon om utvalget av
flaggtyper, eller se vår hjemmeside.
www.inovent.no

Alle priser er eksl. mva

Dørskilt - Spesial Design
Easy Dørskilt 15x15cm

Skiltet leveres i fargene: sort, hvit og frostet.
Kan også leveres uten ringeknapp.
Skiltene kommer med 4 stk feste bolter
Priser på 15x15cm skiltene er:
Kun skilt		
Kr 316,Med knapp/lys
Kr 491,Med sort knapp
Kr 466,Med polert knapp
Kr 516,-

Easy Dørskilt 10x15cm

Skiltet leveres i fargene: sort, hvit og frostet.
Kan også leveres uten ringeknapp.
Skiltene kommer med 4 stk feste bolter
Priser på 10x15cm skiltene er:
Kun skilt		
Kr 280,Med knapp/lys
Kr 455,Med sort knapp
Kr 430,Med polert knapp
Kr 480,-

Easy Dørskilt 12x20cm stående

Skiltet leveres i fargene: sort, hvit og frostet.
Kan også leveres uten ringeknapp.
Skiltene kommer med 4 stk feste bolter
Priser på 12x20cm skiltene er:
Kun skilt		
Kr 360,Med knapp/lys
Kr 535,Med sort knapp
Kr 510,Med polert knapp
Kr 560,-

Easy Dørskilt 12x20cm liggende

Skiltet leveres i fargene: sort, hvit og frostet.
Kan også leveres uten ringeknapp.
Skiltene kommer med 4 stk feste bolter
Priser på 12x20cm skiltene er:
Kun skilt		
Kr 360,Med knapp/lys
Kr 535,Med sort knapp
Kr 510,Med polert knapp
Kr 560,-

Easy Dørskilt Dobbel 10x20cm

Skiltet leveres i frostet kvalitet og 2 ringeknapper.
Kan også leveres uten ringeknapp.
Skiltene kommer med 4 stk feste bolter
Priser på 10x20cm skiltene er:
Kun skilt		
Kr 496,Med knapp/lys
Kr 796,Med sort knapp
Kr 746,Med polert knapp
Kr 846,-

Alle priser er eksl. mva

SUBLIMERINGS TRYKK
Plakett ramme - hvit glanset
Art. Nr
UNI-1001
UNI-1003
UNI-1004
UNI-5584

Størrelse
150x200mm
200x255mm
230x305mm
295x406mm

Farge
Sort
Sort
Sort
Sort

Pris
Kr 160,Kr 200,Kr 260,Kr 420,-

Blokk ramme - hvit glanset
Art. Nr
UNI-4610
UNI-3123
UNI-3034
UNI-3059
UNI-4613
UNI-5877
UNI-3037

Størrelse
127x178mm
150x150mm
180x270mm
200x300mm
254x254mm
280x355mm
300x400mm

Farge
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort

Pris
Kr 160,Kr 160,Kr 180,Kr 240,Kr 260,Kr 340,Kr 380,-

Alle priser er eksl. mva

Sublimerings trykk overføring utskrift i fantastisk fargekvalitet.
Hvordan fungerer det?
Din design eller Bildet skrives ut med sublime blekk på sublimering papir ved hjelp av en kompatibel blekkskriver, og trykket ved hjelp av en
varmeoverføring presse. Varmeoverføringsprosessen gjør det mulig sublimasjon blekkpigmenter blir gassformet og trenge inn i den belagte
polyester overflaten av gjenstanden.

Blokk ramme med fot - hvit glanset
Art. Nr
UNI-5857
UNI-5931
UNI-5859
UNI-5932

Størrelse
127x178mm
152x152mm
203x254mm
254x254mm

Farge
Sort
Sort
Sort
Sort

Pris
Kr 160,Kr 160,Kr 220,Kr 240,-

Aluminium fotopanel - hvit glanset
Art. Nr
UNI-3044
UNI-4071
UNI-5881
UNI-4072
UNI-4059

Størrelse
150x150mm
203x203mm
203x254mm
254x254mm
298x298mm

Farge
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

Pris
Kr 160,Kr 220,Kr 250,Kr 300,Kr 350,-

Monteringsfester for Aluminium fotopanel
Art. Nr
MOUNT-1
MOUNT-2
MOUNT-5
MOUNT-6
MOUNT-1

MOUNT-6

MOUNT-5

Størrelse
127x127mm
50x140mm
50x50mm
10x10mm

Farge
Aluminium
Aluminium
Brun
Sort

Pris
Kr 140,Kr 40,Kr 80,Kr 100,-

MOUNT-2

Klokker med eget design
Art. Nr
UNI-5627
UNI-5650
UNI-5758
UNI-5581

Størrelse
Ø 205mm
Ø 250mm
140x200mm
295x406mm

Alle priser er eksl. mva

Farge
Aluminium
Sort ramme
Hvit
Hvit

Pris
Kr 208,Kr 416,Kr 240,Kr 528,-

INOVENT AS
MØLLESTYKKET 21
5360 KOLLTVEIT

Tlf: 815 56 422
Epost: kontakt@inovent.no
Web: www.inovent.no

