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NYHED!
PRØV EN

BLOMSTERKRAVE 
TIL DIN BUKET

Simpel løsning, der beskytter dine blomster

→ Kan stå på et sæde i bilen, uden at vandet løber ud

→ Intet problem hvis du mangler vaser til
receptionen/fødselsdagen – din buket står af sig selv

VORES GAVE TIL DIG
Her er 30 blomsterkraver og et bordskilt, som 

du kan placere i din butik og tilbyde dine kunder 
en blomsterkrave for fx kun 15 kr.

VORES TILBUD TIL DIG
Køb 250 stk. blomsterkraver for kun 4 kr./stk. 

og sælg dem i din butik til fx 15 kr./stk.
Du får med garanti mersalg ud af det.
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SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvordan virker blomsterkraverne?
Den usamlede blomsterkrave bukkes omkring bukettens stilke 
og lukkes med det dobbeltklæbende tape. 

Hvilken størrelse buket passer blomsterkraverne til?
Blomsterkraverne kan rumme store og små buketter. 

Jeg har en blomsterbutik; er der rabat ved større oplag?
Ja, vi samarbejder meget gerne med blomsterbutikker.  
For specialtilbud: skriv til ka@lasertryk.dk.

Hvilket materiale består blomsterkraverne af?
Vi trykker blomsterkraverne på 260 g Chromocard med 
vandlak eller 300 g Cyclus genbrugspapir. Mulighed for 
farvetryk på begge sider.

Hvad er leveringstiden på blomsterkraverne?
Leveringstiden er seks hverdage uanset trykmetode.  
To hverdage med eksprestryk.

Fortæl mere om jeres samarbejde og patentet?
Dette produkt er første LaserTryk.dk-produkt, som er udviklet i 
samarbejde med andre. Vi fik en henvendelse fra Lena Villekjær 
Nielsen og Steffen Impgaard, som havde en idé til kraverne. 
Vi syntes godt om idéen, og i samarbejde med dem og 
Teknologisk Institut blev kraverne færdigudviklet og et patent 
optaget.

 
I tvivl – spørg løs
Mit team og jeg sidder klar til at 
hjælpe. Vi kan fx finde et rigtig godt 
tilbud til dig eller gennemgå din trykfil, 
naturligvis uden beregning. 

Der tages forbehold for trykfejl. Trykt 08/17.



SÅ NEMT DESIGNER DU DIN 
BLOMSTERKRAVE
Download vores blomsterkrave-skabeloner på 
www.lasertryk.dk.

Dit design
Du kan få farvetryk på hele kraven, men vær opmærksom på, 
at logo og tekst kan blive lidt strukket pga. kravens bue.

Let bestilling
På www.lasertryk.dk/blomsterkrave, kan du med få klik
bestille blomsterkraverne, både med og uden tryk. 

Findes i to 

højder

31 cm

16 cm

PRISER PR. STK. 100 stk. 200 stk. 300 stk. 500 stk.
16 cm med eget tryk 10 kr. 7,5 kr. 6,6 kr. 6 kr.
16 cm i sort eller hvid 4 kr. 4 kr. 4 kr. 4 kr.
16 cm på genbrugspapir 4 kr. 4 kr. 4 kr. 4 kr.
31 cm med eget tryk 34 kr. 24 kr. 16 kr. 10 kr.
31 cm i sort eller hvid 7 kr. 7 kr. 7 kr. 7 kr.
31 cm på genbrugspapir 7 kr. 7 kr. 7 kr. 7 kr.
Blomsterkraver med farvetryk på én side. Priserne er pr. stk., ekskl. moms, administra-
tionsgebyr på 50 kr. og fragt. Se mere på www.lasertryk.dk. Gratis prøve

Hold styr på 

blomsterne med 

en blomsterkrave 

fra LaserTryk.dk

BLOMSTERKRAVER 
ER BARE GENIALE ...
Blomsterholderen eller ”blomsterkraven” er en 
type blomsterholder, som du aldrig har set før.  
Et genialt og billigt alternativ til traditionelle vaser. 
 
Mange nye muligheder
Med blomsterkraven får du mange nye muligheder:
• Fasthold buketten under transport i bil. 
• Præsentér buketten i butikken eller receptionen. 
• Placér på gavebordet til studenten, fødselaren mv. 
• Brug til højtider som fx mors dag og valentinsdag. 
• Brug ved begravelse, både i kirken og på kirkegården. 
• Gør personlig med en hilsen eller tegning på kraven.  
... og der er mange flere muligheder. 

Eksklusiv branding
Blomsterkraverne er naturligvis 
med fuldt farvetryk, så du får 
eksklusiv branding med præcis 
dit budskab, logo mv. Du kan 
også få en neutral version 
uden logo osv.

Få en gratis prøve
Send din adresse til  
charlotte@lasertryk.dk.

Lad børnene tegne 

på blomsterkraven

EN HILSEN FRA      LaserTryk  dk


