
Leveringstid: ca. 7 uger fra godkendt mock-up.

Bestilles i hele kartoner - Minimumsordre:
30 stk. ved 1L dispensere
16 stk. ved 2L dispensere
40 stk. ved TF Ultra

SCJPs designteam kan konceptudvikle dine ideer og 
skabe fantastiske og unikke dispenserløsninger, der er 
skræddersyet til dine specifikke behov.

Klichéomkostninger

For at designe din dispenser har vi brug for:

Logo:  En redigerbar fil af dit logo, såsom illustrator ai fil, eps fil eller en redigerbar PDF 

Farver:  Pantone farvekoder - hvis dette ikke oplyses laves printet i CMYK splits

Billeder:  Højopløselige filer i 300 dpi 

Design:  Farver på dispenser, trykknapper, bagplade m.m., manuel/touchFREE

Skræddersyede dispensere
Vores banebrydende trykteknologi kan kombineres 
med en bred vifte af mulige komponentfarver, så du kan 
designe en dispenser, der er unik for dig.

DKK

1250,-
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1 liter dispenser 
Vælg den farvekombination, der passer til din virksomhed.

Afkryds venligst dine ønsker*

Knapfarver

Coverfarver

Bagpladefarver

Glem ikke bagpladen

Tilføj lidt farve 
på knappen

Logo?
Billede?Instruktioner?

Vælg fa
rve

til 
coveret

Husk at medsende:

Dit logo Pantonefarver Evt. andre billeder

*Se markering af muligt print-område

*Print-området måler 84,5 mm med en 
tolerance på 0,5 mm på de ydre kanter.
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White Black

2 liter dispenser  
Vælg den farvekombination, der passer til din virksomhed.

Afkryds venligst dine ønsker*

*Se markering af muligt print-område

Bagpladefarver

Husk at medsende:

Dit logo Pantonefarver Evt. andre billeder

*Print-området måler 91 mm med en 
tolerance på 0,5 mm på de ydre kanter.

Glem ikke bagpladen

Vælg fa
rve

til 
coveret

Logo?Billede?
Instruktioner?

Tilføj lidt farve 
på knappen

Coverfarver

Knapfarver
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SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B, 5220 Odense SØ
Tlf.: 64 72 24 00
E-mail: danmark.pro@scj.com
www.scjp.com
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Følg os på:      SC Johnson Professional A/S

CoverfarverBagpladefarver

Vælg farven 

på din bund

Vælg fa
rve

til 
coveret

Glem ikke 

bagpladen

TouchFREE dispenser 
Vælg den farvekombination, der passer til din virksomhed.

Afkryds venligst dine ønsker*

Husk at medsende:

Dit logo Pantonefarver Evt. andre billeder

Bundfarver

https://www.linkedin.com/company/scjp-dk

