
Cafémapper A5 ensfarvede 
Farve: Ensfarvede - få farveprøve
Format: A5
Antal bogskruer: 2
Bogskruer: messing eller nikkel inkl. 

Udførelse
Mappen leveres i hårdtpresset materiale i Engelsk bookkram der er 
vaskbart, tilpasset antal af ønsket A5 plastlommer

Minimum oplag: 10 stk 

Pris pr stk.ekskl plastlommer: 
v/10     80 kr
v/25     70 kr
v/50     65 kr 
v/100      55 kr 

Tillæg 
Letterpres ( præg efter bogstaver - kun tekst)
Præg i blindpræg (præg uden farve)
Præg i guld eller sølv 
Opstart: 200 kr 
Pr stk 15 kr 

Logopræg:
Kliche fremstilling efter størrelse (feks 10 x 10 cm  1000 kr) 
Opstart af prægemaskine : 400 kr 
Pr stk. 25 kr 

Metalhjørner:
Messing eller nikkel 
Pr mappe 15 kr



Cafémapper A5 træoptik 
Farve: Træoptik - få farveprøve
Format: A5
Antal bogskruer: 2
Bogskruer: messing eller nikkel inkl. 

Udførelse
Mappen leveres i hårdtpresset materiale i Engelsk bookkram der er 
vaskbart, tilpasset antal ønket A5 plastlommer
Rygfarve - se farveprøve 

Minimum oplag: 10 stk 

Pris pr stk.: 
v/10     95 kr
v/25     75 kr
v/50     70 kr 
v/100      65 kr 

Tillæg 
Letterpres ( præg efter bogstaver - kun tekst)
Præg i blindpræg (præg uden farve)
Præg i guld eller sølv 
Opstart: 200 kr 
Pr stk 15 kr 

Metalhjørner:
Messing eller nikkel 
Pr mappe 15 kr 

Tillæg for indvendige skruer 300 kr 



A4 mapper ensfarvede 
Farve: Ensfarvede - få farveprøve
Format: A4
Antal bogskruer: 4
Bogskruer: messing eller nikkel inkl.

Udførelse
Mappen leveres i hårdtpresset materiale i Engelsk bookkram der er 
vaskbart, tilpasset antal ønsket A4 plastlommer

Minimum oplag: 10 stk 

Pris pr stk.: 
v/10     95 kr
v/25     55 kr
v/50     70 kr 
v/100      65 kr 

Tillæg 
Letterpres ( præg efter bogstaver - kun tekst)
Præg i blindpræg (præg uden farve)
Præg i guld eller sølv 
Opstart: 200 kr 
Pr stk 15 kr 

Logopræg:
Kliche fremstilling efter størrelse (feks 10 x 10 cm  1000 kr) 
Opstart af prægemaskine : 400 kr 
Pr stk. 25 kr 

Metalhjørner:
Messing eller nikkel 
Pr mappe 15 kr

Tillæg for placering af indvendige skruer 300 kr  



A4 mapper træoptik 
Farve: Træoptik - få farveprøve
Format: A4
Antal bogskruer: 4
Bogskruer: messing eller nikkel inkl.

Udførelse
Mappen leveres i hårdtpresset materiale i Engelsk bookkram der er 
vaskbart, tilpasset antal ønsket A4 plastlommer 

Minimum oplag: 10 stk 

Pris pr stk.: 
v/10              105 kr
v/25     90 kr
v/50     85 kr 
v/100      80 kr 

Tillæg 
Letterpres ( præg efter bogstaver - kun tekst)
Præg i blindpræg (præg uden farve)
Præg i guld eller sølv 
Opstart: 200 kr 
Pr stk 15 kr 

Metalhjørner:
Messing eller nikkel 
Pr mappe 15 kr 

Tillæg for placering af indvendige skruer 300 kr 





Træoptik 

LYSEBRUN 1149-1001

RØDBRUN 1149-1002



SORTBRUN 1149-1003

BEIGE 1149-1004



GRÅBRUN 1149-1005

NATUR 1149-1006



GRÅSORT 1149-1007

EKSEMPEL SORT ENSFARVEDE MED BLIND PRÆG 



Alle mapper kan efter særlige ønsker 
fremstilles i kunstskind

Rainbow– kunstskind – rød/sort 2193-2101

 Rainbow – kunstskind blå/sort -2193-2122



Rainbow brun – 2193-2108

Rainbow andre farver 21910113 



35 mm guldfarvet   bestil nr  5469-135
35 mm nikkelfarvet  bestil nr. 5469-035
22 mm guldfarvet   bestil nr. 5469-122
22 mm nikkelfarvet  bestil nr. 5469-022

Priser er ekskl.
Miljøbidrag: 3% 

Moms 25% 
Fragt/levering 

Om mapperme
Håndlavet i Danmark

Der anvendes kun kvalitets materialer 
Produktionstid for alle mapper er ca. 2 uger


