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Saaie badges zijn verleden 
tijd met de Flex badge
Tot nu toe was het niet mogelijk om echt op te vallen met een 
badge, button of speld. De vorm is altijd hetzelfde en alleen de 
print maakt het verschil. Maar dat is verleden tijd. Wij  
hebben een techniek ontwikkeld om de Flex badge te maken. 
De Flex badge maakt een eind aan de saaie badges, buttons en 
spelden. Vanaf nu kan van elk logo, afbeelding of productvorm 
een badge, button of speld worden gemaakt. De Flex badge 
wordt gemaakt van een full colour print met een toplaag van 
acryl. Dat geeft de Flex badge een luxe uitstraling.  
Tegelijkertijd zorgt deze techniek ervoor dat wij een luxe badge 
kunnen maken in elke vorm tegen een zeer scherpe prijs. Kiezen 
voor een standaard vorm, is dan ook geen optie meer. 

Van elk logo een full colour Flex badge

'Verplicht' kiezen voor standaard vormen is verleden tijd

Flex badges



Stickers

Altijd de juiste sticker
We hebben vinylstickers, non-permanente stickers, 
statische stickers, vloerstickers en domingstickers. 
Voor elke toepassing of gebruiksdoel is er een 
sticker met de juiste eigenschappen. 

Elke vorm en maat
Wij maken van elk logo of elke afbeelding een 
sticker in de gewenste vorm en grootte. Het is zelfs 
mogelijk om elke sticker te voorzien van een unieke 
opdruk. Bijvoorbeeld 100 stickers met 100 verschil-
lende namen of telefoonnummers, kamernummers 
of actiecodes. Onze stickers zijn te bestellen vanaf 
25 stuks. 

De boodschap goed in beeld
De stickers worden digitaal geprint en zijn daarom 
standaard in full colour. Om de opdruk optimaal 
tot zijn recht te laten komen, printen we standaard 
op een witte achtergrond. Het is ook mogelijk 
een bijzondere achtergrond te kiezen, denk aan 
speciale folies zoals glitter, brushed gold en zelfs 
transparant. 

Levering zoals gewenst
We leveren de stickers standaard op losse  
vellen. Op verzoek kan de maat van het vel  
aangepast worden. De stickers kunnen ook  
individueel geperforeerd of uitgesneden worden. 



Vrijwel iedere vorm of maat voor elk logo mogelijk

Het logo blijft lang goed zichtbaar

Geeft elk product een luxe uitstraling

Domingstickers

Langer een mooi logo
Een doming is een full color sticker waarop een acryllaag wordt 
gegoten. Dit geeft de sticker een extra dimensie en zorgt voor 
bescherming en kleurbehoud van het logo of de afbeelding. De sticker 
blijft langer mooi en het logo krijgt een luxe uitstraling. Bovendien is 
acryl zeer sterk dat ervoor zorgt dat er geen krassen op de sticker 
komen. De afbeelding of het logo blijft hierdoor erg lang goed 
zichtbaar. 

Het logo altijd in de juiste kleur en vorm
Door onze state-of-the-art digitale printtechnieken kunnen we elk logo 
in de mooiste kleuren snel en zeer nauwkeurig printen. Bovendien 
kunnen we nagenoeg elke vorm maken. Het is dus mogelijk om elk logo 
of elke afbeelding te produceren in de juiste vorm en kleur. 

Een domingsticker met een logo op een product geeft dit product meer 
merkwaarde. Bovendien plakken deze stickers zeer goed op vele 
ondergronden, zodat ze bijna overal voor te gebruiken zijn. 



Alle stickers zijn 
te bestellen vanaf 

25 stuks en worden 
geproduceerd binnen 

5 werkdagen.

Onze standaard stickers zijn gemaakt van vinyl. 
Hierdoor zijn de stickers sterker dan papieren  
stickers. Daardoor is de sticker veel langer te 
gebruiken. Bijkomend voordeel van vinyl is dat dit 
slijtvast is, waardoor de sticker lang goed leesbaar 
blijft. Ook wanneer deze buiten wordt geplakt.

De vinylsticker kan tot een jaar na opplakken 
worden verwijderd, zonder dat er lijmresten  
achterblijven. Dat maakt deze sticker ideaal bij 
evenementen, horeca-activiteiten en actiereclames.

De achterkant van de raamsticker blijft door 
statische hechting op een raam of spiegel  
zitten. Maar net zo makkelijk als de sticker aan 
het oppervlak hecht is deze ook te verplaatsen of 
verwijderen. Dat maakt deze sticker ideaal voor 
promotiedoeleinden. Denk aan tijdelijke acties of 
speciale aanbiedingen in winkels. 

De raamstickers worden digitaal geprint. Hierdoor 
zijn ze standaard in full colour. Bovendien is  
daardoor bijna elke vorm en formaat mogelijk. 

Vinyl stickers

Raamstickers

•	 Ideaal voor promotiedoeleinden (binnen en 

buiten)

•	 De boodschap blijft lang leesbaar

•	 Ideaal voor tijdelijke promotieacties

•	 Eenvoudig aan te brengen op etalages en 

spiegels



Individueel  
bedrukken is 

mogelijk: 
bijvoorbeeld  

100 verschillende 
namen.

Een sticker plakken en vervolgens makkelijk  
verplaatsen naar een betere plek? Dit kan met een 
non-permanente sticker. De stickers hebben een 
lage kleefkracht, waardoor ze na het opplakken 
makkelijk verplaatst kunnen worden. Zonder dat de 
sticker beschadigt of dat er lijmresten op de  
ondergrond achterblijven. 

Deze	specifieke	kwaliteiten	maken	de	sticker	
bijzonder geschikt voor tijdelijke (prijs)acties en 
aanbiedingen. 

Een vloersticker met een boodschap of logo op de 
winkelvloer, bedrijfsvloer of in de winkelstraat is 
een aandachtstrekker eerste klas. Onze  
vloerstickers worden standaard in full colour geprint 
en daarna voorzien van een laminaat. Dit laminaat 
zorgt dat de boodschap minstens een half jaar 
goed zichtbaar blijft, ook wanneer er vele mensen 
overheen lopen. Bovendien maakt het laminaat de 
sticker stroef, zodat mensen niet uitgijden. 

Een vloersticker heeft een extra sterke kleefkracht. 
Hierdoor zijn ze zeer geschikt om op ruwe  
ondergronden te plakken, zoals beton en steen. 

Non-permanente stickers

Vloerstickers

•	 Ideaal om een tijdelijke boodschap te  

communiceren

•	 Makkelijk aan te brengen en te verplaatsen

•	 Opvallende boodschap op elke ondergrond

•	 Ideaal voor seizoensgebonden acties



De Flex badge maakt een eind aan de saaie 
badges, buttons en spelden. Kiezen voor een 
standaard vorm is verleden tijd. Van elk logo, of 
elke afbeelding kan vanaf nu een badge worden 
gemaakt.

Elke logo als badge
Flex in de naam staat voor de vrijheid in vorm en 
bevestiging. De Flex badge kan namelijk de vorm 
bijna elk logo aannemen. Daarnaast kan gekozen 
worden om de bagde met een pin, speld of  
magneet te bevestigen. Allen verkrijgbaar in  
verschillende formaten. Kies dus altijd een  
bevestiging die het beste aansluit bij de gebruiker 
en bij het formaat van de badge. 

Flex badge

Luxe en duurzaam
Onze badges worden standaard in full colour  
geprint in onze digitale drukkerij. Hierdoor komt elk 
logo of elke afbeelding optimaal tot uiting. Dankzij 
de extra sterke acryllaag gaat de badge lang 
mee. Tegelijkertijd krijgt de badge door deze  
acryllaag een opvallende en luxe uitstraling, met 
3D effect. 

Individueel
Om de badge nog persoonlijker te maken, kan 
deze individueel bedrukt worden bijvoorbeeld 
met een naam, functie of afdeling. Zo krijgt iedere 
medewerker een eigen badge.



45 x 13 mm 

37 x 7 mm Ø 10 mm 

22 x 5 mm 32 x 6 mm 

Ø 20 mm Ø 5 mm 

Afmetingen

Rectangular magnet

Afmetingen

Needle pin large

Afmetingen

Pin

Afmetingen

Needle pin small

Afmetingen

Needle pin medium

Afmetingen

Button magnet

Afmetingen

Long pin



Maak eenvoudig een exclusief geschenk

Een label in de vorm van elk logo

Flex label

Easily brand a product
Hang een Flex label aan een product en het wordt een  
exclusief, persoonlijk geschenk. Een Flex label kan worden 
gemaakt in de vorm van elk logo. Door op het Flex label een 
speciale boodschap te zetten, wordt waarde toegevoegd aan 
ieder product.

Het Flex label is een dubbelzijdige doming met daaraan een 
koordje. Door gebruik te maken van deze domingtechniek kan 
elk logo in elk formaat en in full colour worden gemaakt. 


