Alles voor DE uitstraling van uw kapsalon

Nieuw bij Hair Graphics:
Textielframes & raamstickers
Banners, posters, boeken,
beachvlaggen en meer...

www.hairgraphics.com
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

facebook.com/InternationalGraphics

Textielframes
In ieder gewenst formaat leverbaar
Nieuw in onze collectie

10%

Intr
odu
Kor ctie
ting

Textielframes

Creëer een unieke en elegante uitstraling met een textielframe in uw salon.

Mogelijkheden:
Ieder gewenst formaat (maximaal 9 x 3 meter).
Het doek is eenvoudig te verwisselen, vervangen en op		
nieuw te gebruiken.
De frames zijn zowel hangend als staand leverbaar.
1001 beelden, zie www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig mogelijk.
Textieldoeken ook los verkrijgbaar.
Uitwasbaar, makkelijk te reinigen en brandwerend.
Leverbaar met LED-verlichting.
Geluidsabsorberend materiaal.
Prijzen zijn inclusief grafische opmaak.
Montageservice mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Prijsvoorbeelden frame met doek:
100 x 200 cm vanaf € 289,00
150 x 150 cm vanaf € 299,00
300 x 250 cm vanaf € 599,00
Los textieldoek vanaf € 39,00 per m2

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Raamstickers & Raamfolies

Nieu

w!

In ieder gewenst formaat leverbaar
Nieuw in onze collectie

Raamstickers

Zelfklevend, permanente hechting

Mogelijkheden:
In ieder gewenst formaat mogelijk.
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig zichtbaar.
Prijzen zijn inclusief grafische opmaak.
Montageservice mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Prijzen
vanaf
€49,00
per m2.

Raamfolies

Statisch hechtende folie. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

Mogelijkheden:
In ieder gewenst formaat mogelijk.
Folie met witte of transparante achtergrond.
Dubbelzijdig bedrukt en niet licht doorlatende folie.
Prijzen zijn inclusief grafische opmaak.
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Montageservice mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Prijzen
vanaf
€49,00
per m2.
Prijzen zijn inclusief toevoegen en ontwerp van logo of tekst en afbeelding naar keuze.

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Banners
Banner 80 x 140 cm: € 79,50

Banner 90 x 160 cm: € 82,50

Nieu

w!

In ieder gewenst formaat leverbaar

Banners

Afbeelding aan beide kanten zichtbaar en lichtdoorlatend.

BFC-0133

BFC-0132

BFC-0131

BFC-0130

BFC-0129

BFC-00128

BFC-0126

BFC-0123

BFC-0122

BFC-0121

BFC-0120

SS-1026

SS-8612

SS-2374

SS-1046

Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Banners Outlet
Banners 80 x 140 cm vanaf € 25,00, 90 x 160 cm vanaf € 26,50

Out

let!

Leverbaar zolang de voorraad strekt

Banners Outlet

Outlet banners tot 75% korting. Zolang de voorraad strekt.

BFC-0118

BFC-0108

BFC-0094

BFC-0072

BFC-0065

Kijk
voor alle
outlet
banners
op onze
website
BFC-0057

BFC-0049

BFC-0045

BFC-0038

Mogelijkheden banners nieuwe collectie:
Ieder gewenst formaat mogelijk (maximaal 140 x 300 cm).
Prijs o.b.v. m2 berekening.
Ruim 100 verschillende banners op voorraad (www.hairgraphics.com).
1001 beelden via www.shutterstock.com*
Toevoegen logo en/of tekst mogelijk.
Alle banners ook leverbaar in zwart/wit.
Uitwasbaar en stoomstrijken mogelijk.
Levering inclusief aluminium buisjes en ophangkoord.
Bovenstaande mogelijkheden zijn niet van toepassing op outlet artikelen.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Posters
Poster 50 x 70 cm €19,50		

Poster 70 x 100 cm €22,50

Nieu

w!

Uit voorraad leverbaar

Posters

PFC-0089

PFC-0088

PFC-0087

PFC-0086

PFC-0085

PFC-0084

PFC-0083

PFC-0082

PFC-0081

PFC-0080

H-104

PFC-0078

PFC-0076

PFC-0074

D-106

4

Posters
50 x 70
cm

€65,00

AANBIEDING

AANBIEDING

Verkrijgbaar in twee formaten: 50 x 70 cm en 70 x 100 cm.

4

Posters
70 X 100
cm

€75,00

Mogelijkheden:
Poster met eigen afbeelding of via shutterstock*:
50 x 70 cm: € 27,50
70 x 100 cm: € 32,50
Outlet posters: Vanaf € 7,75
Meer dan 100 posters op www.hairgraphics.com

Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Modellenboeken

35 T
itels
o

p
voor
raad

Kijk voor alle titels op www.hairgraphics.com
35 verschillende boeken uit voorraad leverbaar.

Modellenboeken nieuwe collectie
3 Boeken nieuwe collectie voor maar €99,-

And Men Barbers 2 €39,50
Heren
Plastic cover
120 pagina’s

B&G Trends Magazine €39,50
Dames en Heren
Soft cover
240 pagina’s

B&G Active Generation €39,50
Dames, Heren en Kinderen
Hard cover
96 pagina’s

Modellenboeken outlet
3 Boeken outlet collectie voor maar €49,-

The Barber Book Vol. 2 €19,75
Heren
Hard cover
65 pagina’s

Family Album Vol. 42 €19,75
Dames, Heren en Kinderen
Hard cover
96 pagina’s

Brides & Party Vol. 16 €19,75
Dames Opsteek
Hard cover
86 pagina’s

Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Vlaggen & Stoepborden
Keuze uit 1001 beelden via www.shutterstock.com*

Nieu

w!

Toevoegen van uw logo of tekst mogelijk

Beachvlag met mast

Hoogte 240 cm € 129,50
Hoogte 350 cm € 177,50

Verkrijgbaar in twee formaten: 240 cm en 350 cm.

Mogelijkheden:
Het doek is eenvoudig te verwisselen en opnieuw te
gebruiken (Vlag zonder mast €89,50 en €109,50).
Kies een afbeelding uit onze banner collectie op
www.hairgraphics.com of kijk op www.shutterstock.com*.
Uitwasbaar, makkelijk te reinigen en brandwerend.
Eigen afbeelding en/of logo toevoegen mogelijk*.
Bodemplug

€

19,50

Parasolvoet

€

22,50

(Ook verkrijgbaar in Wit €19,50)

Stoepborden en Wissellijsten

Stoepborden en wissellijsten worden compleet geleverd met gratis poster(s) uit onze
postercollectie op www.hairgraphics.com

Inclusief
gratis
posters

Stoepbord Wind-Pro
50 x 70 cm €205,00
70 x 100 cm €269,50

Inclusief
gratis
posters

Sandwich-bord
50 x 70 cm €149,00
70 x 100 cm €202,00

Inclusief
gratis
poster(s)

Wissellijsten
Enkelzijdig vanaf
€49,50
Dubbelzijdig vanaf €119,50

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Textielbehang, Deurmatten,
Open/gesloten bordje

Nieu

w!

Nieuw in onze collectie
Inclusief grafische opmaak en beeldbewerking

Textielbehang

Textielbehang is een uniek zelfklevend, verwijderbaar textiel dat op elke gladde en licht
gestructureerde ondergrond kan worden aangebracht. Zelfs voor meervoudig gebruik.

Mogelijkheden:
Ieder gewenst formaat (vanaf 1 m2).
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Zonder enige plakervaring aan te brengen.
Kan op elke gladde en licht gestructureerde ondergrond
worden aangebracht.
Tast de onderliggende verflagen, behang of andere ondergrond
niet aan.
Word geleverd op behangrollen van 60 cm breed.
Prijs vanaf €39,00 per m2.
Montageservice mogelijk.

Deurmat

Deurmatten zijn te bedrukken met uw eigen foto, logo of tekst.

120 x 90 cm €198,00
150 x 90 cm €249,00

Mogelijkheden:
Aanleveren van uw eigen foto of tekst mogelijk.
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Afwijkende formaten mogelijk.
Gemakkelijk te reinigen.
Inclusief grafische opmaak.

Open/gesloten bordje

Standaard maat zoals afgebeeld 20 x 7,5 cm.

Prijs zoals afgebeeld
Met eigen foto of tekst

Mogelijkheden:
Aanleveren van uw eigen foto of tekst mogelijk.
Gemakkelijk aan te brengen op elke deur of raam door
middel van bijgeleverde zuignappen.
Afwijkende formaten mogelijk.
Toevoegen openingstijden mogelijk bij groter formaat.

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

€16,50
€35,50

Spandoeken & Gevelbanieren

Nieu

w!

In ieder gewenst formaat leverbaar
Nieuw in onze collectie

Spandoek

Bevestigen door middel van buizenframe

Mogelijkheden:
Ieder gewenst formaat (maximaal 9 x 3 meter).
Aanleveren van uw eigen foto of tekst mogelijk.
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Gemakkelijk te reinigen.
Prijzen zijn inclusief grafische opmaak.
Montageservice mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Prijsvoorbeeld:
Spandoek met buizenframe 300 x 200 cm
Met zeilogen en elastieken om de 20 cm:

€ 850,00

Gevelbanieren
Zeer solide RVS uitvoering

RVS gevelbanier houders 60 cm breed €329,00
RVS gevelbanier houders 80 cm breed €365,00

Mogelijkheden:
Aanleveren van uw eigen foto of tekst mogelijk.
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Dubbelzijdige bedrukking.
Inclusief grafische opmaak.
Montage service mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Prijsvoorbeeld PVC spandoek:
60 x 150 cm: vanaf €75,00

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

Canvasdoek & Meer....
In ieder gewenst formaat leverbaar

Nieu

Nieuw in onze collectie

Canvasdoek

Canvasdoeken op houten frame gespannen

Mogelijkheden:
Aanleveren van uw eigen foto of tekst mogelijk.
1001 beelden, zie beeldbank www.hairgraphics.com of
www.shutterstock.com*
Afwijkende formaten mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie

Prijsvoorbeeld canvas doek op houten frame:
50 x 50 cm vanaf € 36,00
60 x 80 cm vanaf € 56,00
100 x 100 cm vanaf € 84,00

En meer.....

Op aanvraag verzorgen wij nog meer andere grafische producten zoals:
Acrylaatplaten voor lichtbakken.
Gevelvlaggen.
PVC spandoeken.
Roll-Up Displays.

Meer informatie? Mail naar info@hairgraphics.com of bel 024-6411298

Voorwaarden:

Informeer voor persoonlijk advies op maat en een passende offerte.
Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Verzendkosten €8,85 tot 30 kg, lengte maximaal 175 cm lang, maximale omtrek 300 cm.
Afwijkende leveringen: verzendkosten op basis van nacalculatie.
Prijzen en modelwijzigingen voorbehouden.
Grafische opmaak en kosten beeldrechten op basis van nacalculatie.
Vrijblijvend advies in uw salon mogelijk.
* Meerprijs op basis van nacalculatie
Bekijk de gehele collectie op www.hairgraphics.com

w!

Alles voor DE uitstraling van uw kapsalon

Contact Nederland

info@hairgraphics.com

0031 24 6411 298
0031 6 1881 9313

Heeskesacker 1133
6546 JB Nijmegen

Kontakt Deutschland

info@hairgraphics.com

0049 2822 696 8730
0049 173 756 0371

Bremerweg 19
D-46446 Emmerich

facebook.com/InternationalGraphics

plus.google.com/100959224847687299566
twitter.com/intgraphics

