Muisonderleggers

Maak gebruik van
iedere mogelijkheid op
uw klant zijn bureau.

Een bruikbaar en
praktisch promotioneel
product dat het risico op
RSI kan verminderen.

Een effectieve en
goedkope manier om
uw boodschap onder de
aandacht te brengen.

Een patent beschermde,
specialistische
behandeling die 99.9%
van de bacteriën doodt.

AntiBug®

Een collectie producten
die we in een mum van
tijd kunnen produceren.

Express Range

Verenigd Koninkrijk. Onze sterk geautomatiseerde, in huis-technologie stelt
ons in staat om een uitzonderlijke prijs-prestatieverhouding te bieden, ook
op volumeorders die u normaal gesproken alleen van bedrijven in het Verre
Oosten zou mogen verwachten.

Wristrests
Coasters

Producten kunnen
gerecycled worden

Wij produceren onze uitgebreide collectie muisonderleggers in onze
speciale productiefabriek die deel uitmaakt van onze vestiging in het

Goed zichtbaar,
groot bedrukkings
oppervlak, direct
bij het punt
van verkoop.

Mat Wristrests
& Coaster Sets

Klik hier om het
Product Data sheet
te downloaden

MatCounter
& Coaster
Mats
Sets

Tests wijzen uit dat computermuizen tot 10 keer beter op een muismat
presteren dan op een bureauoppervlak alleen. Bovendien zijn onze
muismatjes uitgeroepen tot een van de top 5 meest effectieve
promotieartikelen die er bestaan – voor minder dan 1 eurocent per dag
bieden ze een uitzonderlijke prijs-prestatieverhouding als promotieruimte
voor uw reclameboodschap...

Kies uit de meest
uitgebreide reeks
van muismatten
in de wereld.

Counter
Coasters
Mats

Symbol
Key

Mats

Muisonderleggers

AntiBug®
behandeling

Personalisatie
mogelijk
48 uur express
verzending vanaf
goedkeuring

Standaard levertijd

Minimale afname

Gemaakt van
gerecyclede
materialen

Houdt uw reclameboodschap
langer zichtbaar...

Levering
Omdat deze fabriek in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, kunnen we
ook uitzonderlijk snel leveren – binnen 5 dagen vanaf het moment dat uw
drukproeven zijn goedgekeurd. Bij last-minutecampagnes met zeer korte
levertijden kunnen wij een 48-uur verzendservice bieden.
Als uw ontwerp voor 12 uur ’s middags wordt aangeleverd, verzenden wij uw bestelling 48 uur
later. Voor deze 48-uur orders geldt een extra toeslag op de prijs van 25%. Neem contact met ons
op voor meer informatie hierover.

Waarom niet een kalender
of andere informatie aan uw
ontwerp toevoegen?
Belangrijke informatie
De prijzen in deze brochure zijn onze Trade prijzen. Opmaak- en
verzendkosten zijn extra. Neem contact met ons op voor een volledig
overzicht van onze Trade prijzen. De informatie in deze brochure was ten
tijde van publicatie juist maar kan zonder mededeling vooraf wijzigen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

1

2

Mats

Mats

Muisonderleggers

SmartMat OptiPlusTM 11002

HardTop Mat 11001

Precision HardTop 11003
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Waarom kiest u een HardTop muismat?

onze zeer populaire HardTop onderleggers, maar is wel ideaal
voor campagnes met een beperkte begroting of kortdurende
reclamedoeleinden. Ze hoeven ook niet altijd vierkant of rond te
zijn – deze HardTops, SmartMats en Precision HardTops kunnen wij
desgewenst in allerlei verschillende vormen uit voorraad leveren.

HardTop muisonderleggers zijn de origineelste en beste
muisonderleggers die er bestaan en bieden uitzonderlijke waarde
voor uw geld. Ons gepatenteerde productieproces voor de HardTop
muisonderleggers betekent dat uw reclameboodschappen langer
meegaan. Wij drukken namelijk direct op de onderlaag van het
sterke, krasbestendig materiaal en brengen daarna een laminering
aan op een basislaag van schuimrubber om een ongeëvenaarde
duurzaamheid te garanderen.

Textile Mat 11030

Printed directly onto under side of tough mark resist top surface, laminated to foam base.
Virtually indestructable under normal use.

De SmartMat OptiPlusTM is een kosteneffectieve, met papier
gelamineerde onderlegger. Evenals bij andere soortgelijke
onderleggers is de SmartMat OptiPlusTM niet zo duurzaam als

Thin top surface, laminated to printed paper layer, laminated to foam base.
Prone to delamination at the edges.

Wees niet saai...
Muismatten komen in allerlei vormen voor,
niet alleen rond en vierkant. We hebben
diverse standaard vormen op voorraad en
kunnen ook een eigen vorm maken.

3

4

Precision SoftMatTM 11020

SeeThru’ Mat 11004SEE

Mats

Mats

Licht van gewicht – ideaal voor verzending per post

bezitten. Andere lichtgewichtonderleggers zijn de UltraThin Mat die
slechts 0,5 mm dik is, en de StickyMat met een zelfklevende basis die
meerdere malen op het bureau kan worden geplakt, verwijderd en
opnieuw kan worden gepositioneerd.

Een verzameling van muisonderleggers speciaal ontworpen voor
kosteneffectieve mailings. Precision SoftMats™ zijn hoogwaardige,
kosteneffectieve muisonderleggers die 100% optische prestaties
en gebruikerscomfort bieden en ook uitstekende vlakligkwaliteiten

StickyMat 11023

UltraThin Mat 11000
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BusinessCard Mat 11004BUS

PhotoMat 11004PHO

Coloursoft Mat 11021
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ToughMatTM 11034

Armadillo 11010

Mats

Mats

Kies uit een groot assortiment van gelaste
muisonderleggers die special ontworpen
zijn om uw reclameboodschap uit te dragen.
De robuuste opbouw van de ToughMat™
garandeert dat uw promotieboodschap echt
op het bureau blijft en langer meegaat.
Armadillo muisonderleggers en ToughMats
zijn de perfecte producten voor uw balie
Lees op pagina 14 meer hierover.

PharmaMat 11036

De populaire Armadillo muisonderlegger
heeft een taaie toplaag, gelast op een
zachte kleeflaag.

AquaMatTM 11040

De Armadillo muismat en ToughMat kunnen
gerecycled worden door scheiding van het
bovenoppervlak en het basismateriaal.
Andere muisonderleggers in het assortiment
zijn de AquaMats™ die twee nietmengende vloeistoffen bevatten die een
duurzaam en stressverlichtend beeld creëren.
De in deze onderlegger gebruikte materialen
zijn volgens octrooi GB2340985 beschermd.

De PharmaMat is aan beide zijden
bedrukt – ideaal voor het toevoegen van
receptinformatie, belangrijke data en
maataanduidingen.

7

8

Counter Mats
Armadillo Counter Mat 11010COU

ToughMat™ Counter 11034COU

Speciaal samengestelde sets verhogen de
effectiviteit van uw reclameboodschap en
zorgen voor Grotere zichtbaarheid van uw
merk op het bureau van uw klant. Niemand
wil een goed passend stel uit elkaar trekken!
Overweeg daarom het toevoegen van een
mok of computermuis aan de sets voor
een nog groter effect. Deze sets worden
gepresenteerd in een transparante, selfafdichtende tas. Neem contact met ons op
als u nog andere verpakkingseisen heeft en
we zullen ons best doen om u te helpen!

CounterMats bieden een groot, goed
zichtbaar en effectief merkengebied, direct
bij het punt van verkoop. Uw boodschap
komt daarmee direct in het gezichtveld van
de beslisser. Dankzij hun zeer duurzame
afwerking zijn onze CounterMats ideaal op
drukbezochte plekken waar veel bezoekers
worden verwacht. Door de hoge kwaliteit
van onze CounterMats hoeft u zich geen
zorgen te maken dat uw boodschap er
vermoeid uitziet.
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DuraTough Express™ 11097COU

A2
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Counter Mats

Counter Mats

DuraTough™ Counter Mat 11001COU

Desk Sets

Mat & Coaster Sets

DoodleMat™ 11096

DoodleMat

87 x 210
doodle
area

Nieuw en exclusief!
Deze innovatieve hoogwaardige
bureauonderlegger wordt standaard in A4formaat geleverd om ruimte te bieden voor
muisbewegingen en het tekenen.

Speciaal samengestelde sets verhogen de
effectiviteit van uw reclameboodschap en
zorgen voor Grotere zichtbaarheid van
uw merk op het bureau. Niemand wil
een goed passend stel uit elkaar trekken!
Overweeg daarom het toevoegen van een
mok of computermuis aan de sets voor
een nog groter effect. Deze sets worden
gepresenteerd in een transparante, selfafdichtende tas. Neem contact met ons op
als u nog andere verpakkingseisen heeft en
we zullen ons best doen om u te helpen!

HardTop Mat & Coaster Set 11006HAR
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Wristrests

210 x 210
image print
area

Wrist Rest 11070

De onderlegger wordt in vier kleuren digitaal
bedrukt met gebruik van vooraf ingestelde
druksjablonen. U kunt de onderlegger
natuurlijk ook volledig aan uw eigen wensen
aanpassen. Vergeet dan niet om ruimte te
laten voor het tekenen! De onderlegger
wordt geleverd met een niet-permanente
markeerstift met gum, inclusief clipje.
De DoodleMat™ heeft een eeuwigdurende
onderlaagafdruk, gecombineerd met een
duurzame basislaag van schuimrubber.
Dit product biedt een uitzonderlijke
prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal
voor langdurige reclamecampagnes.
De doodleMat, die in het Verenigd
Koninkrijk wordt vervaardigd, is de
nieuwe eco-vriendelijke manier om korte
reclameboodschappen uit te dragen.
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Coasters
Onderzetters zijn licht van gewicht en
zijn daarom ideaal om in mailings mee
te sturen of om op beurzen te gebruiken.
Kies uit een breed scala van afwerkingen,
inclusief de populaire HardTop Coaster, de
kosteneffectieve SmartMat Coaster, de zacht
aanvoelende SoftMat Coaster of de met
vloeistof gevulde Aqua Coaster. Veel van de
afwerkingen die we op onze onderleggers
toepassen, kunnen ook op onze onderzetters
worden toegepast.

HardWood 11042

UltraThin Coaster 11016

SmartMat™ Coaster 11014

GlassTop Coaster 11037

HardTop Coaster 11015

Let wel! Niet al onze onderzetters zijn
voor warme dranken bedoeld en kunnen
bij hitte vervormen. Lees eerst onze
Aqua Coaster 11041

productdatabladen of neem contact met ons
op voor meer informatie hierover.

PolySub® Coaster 11038

Coasters

SoftMat™ Coaster 11018

ToughMat™ Coaster 11035

Coasters

Op zoek naar een promotie-onderzetter die
echt opvalt op het bureau?
Onze hoogglans HardWood™ onderzetters
worden met gebruik van kleurstofsublimatie
in vier kleuren uitgevoerd voor een prachtige
afwerking. Deze onderzetters zijn ongelooflijk
slijtvast en warmte-bestendig. Ze zijn ideaal
voor langdurige campagnes.
Onze hoogwaardige glazen onderzetters
worden in vier kleuren uitgevoerd, inclusief
bedrijfslogo, en kunnen desgewenst ook
met bijbehorende presentatiedoos worden
geleverd.
Al onze Polysub onderzetters zijn gemaakt
van een duurzaam, warmte bestendig
materiaal. Dit biedt een een bovenmatig,
kost effectief alternatief aan bij een
bestselling van een promotioneel produkt,
het non aborberende rigide, vilt eindproduct
support ook een duidelijke, tweezijdige
afdruk vanaf een maximum £0.92/E1.17
per eenheid. Vierkante of ronde Polysub
produkten zijn licht van gewicht. Met 6
gram per eenheid zijn deze kost effectieve
onderzetters dan ook ideaal om te verzenden.
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Waarom zou u bij
ons bestellen?
Wij liepen in de 90-er jaren voorop bij de invoering van de
promotionele muisonderlegger en produceren sindsdien de
allerhoogste kwaliteit in muisonderleggers, balieonderleggers en
onderzetters. Onze uitgebreide collectie is een van de grootste ter
wereld en dankzij onze state-of-the-art productietechniek kunnen
wij een ongelofelijk flexibele service verlenen.

Ziektekiemen treft men overal aan en een drukke
werkplek is de perfecte omgeving voor deze bacteriën
om zich te verspreiden. Onze volledig gecertificeerd
AntiBug® coating werkt op behandelde oppervlakken
en doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën. De brede
scala van producten die wij kunnen leveren met deze
beschermende laag voegt een onderscheidend en uniek
verkoopargument toe aan uw promotie-artikelen.

Met levering binnen 48 uur, de mooiste vormen,
volumeorders en tegen scherp concurrerende prijzen.
Onze sterk geautomatiseerde productiefaciliteit maakt
het mogelijk elke dag zo’n 40,000 muisonderleggers
te vervaardigen waardoor we prijzen kunnen bieden
die men gewoonlijk alleen in het Verre Oosten kan
verwachten.

Het speciaal behandelde oppervlak begint direct
ziektekiemen te bestrijden op het moment dat het
daarmee in contact komt en het is klinisch bewezen
dat 99,99% van alle schadelijke bacteriën binnen een
periode van 24 uur daarmee worden gedood. Bovendien
kunnen AntiBug® producten herhaalde reinigingsbeurten
weerstaan zonder verlies van hun antibacteriële werking.
Business Gift List heeft de AntiBug® bescherming
geïntroduceerd op een breed assortiment van hun best
verkochte promotionele producten, met inbegrip
van een selectie van muismatjes, pantoneafgestemde ColourCoat mokken en
een hele scala van gezeefdrukte
keramische mokken, onderzetters en
balieonderleggers. Let daarom op
het AntiBug® symbool op al onze
producten.
AntiBug® producten zijn
met succes getest tegen 50
veelvoorkomende organismen
zoals:
• MRSA
• E.coli
• Salmonella
• Listeria

AntiBug®

• Pseudomonas
• Aspergillus Niger

AntiBug® producten zijn ideal voor:

• Voedselverwerkende omgevingen, catering en grote keukens

• Huishoudelijke reinigingsmiddelen

• Verzorgingshuizen, gevangenissen, woonoorden

• Stofvrije ruimten/productiefaciliteiten

• Hotels & vakantieparken

• Huisartsenpraktijken en ziekenhuizen

• Call-centres en drukke kantooromgevingen
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Express Range

On selected products manufactured
by us in the UK we can offer a 48
hour dispatch service from final proof
approval.

