
Vær klar til de kommende valg i 2019.  

Totalleverandør
Husk, at vi som et af landets største trykkerier tilbyder 
alt inden for:

• Valgplakater • Foldere
• Klistermærker • Plakater
• Visitkort • Roll-ups
• Postkort • Flyers

Sammenlign med vores priser
Der er meget at spare! Vi har indsat priserne på 
valgmateriale. Se priserne på de næste sider.

Eksprestryk
Opstår der et pludseligt behov for tryksager, 
tilbyder vi levering helt ned til samme dag! 

Bestil vores katalog
Her i brevet er der kun indsat enkelte priseksempler. 
Bestil vores gratis katalog med trykprøver her:

• Send din adresse til kristina@lasertryk.dk
• Bestil på www.lasertryk.dk
• Scan QR-koden

Fast kontaktperson
Jeg er klar på sidelinjen under hele 
kampagnen, så ring eller skriv endelig, 
hvis der er det mindste.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Med venlig hilsen 

Kristina Larsen, valgekspert
Tlf.: 69 147 636 / Kristina@lasertryk.dk

... er der styr på tryksagerne?

KLAR TIL VALG 

Bestil på
lasertryk.dk/valg

P. O. Pedersens Vej 26 • 8200 Aarhus N.
Tlf.  87 303 303 • info@lasertryk.dk • www.lasertryk.dk



Se på bagsiden, hvordan du bestiller

Svane-
mærket 1.000 stk. 2.000 stk. 5.000 stk. 10.000 stk.

A7 (74 x 105 mm) 617,- 830,- 1.051,- 1.463,-

A6 (105 x 148 mm) 860,- 964,- 1.320,- 2.002,-

A5 (148 x 210 mm) 1.075,- 1.232,- 1.855,- 3.073,-

4-sidet A6 1.390,- 1.757,- 3.010,- 5.278,-

4-sidet A5 1.801,- 2.295,- 4.091,- 7.050,-

Svane-
mærket 1.000 stk. 2.000 stk. 4.000 stk. 8.000 stk.

A6 (farvetryk på én side, 170 g silk) 537,- 837,- 980,- 1.322,-

A6 (farvetryk på begge sider, 170 g silk) 804,- 863,- 1.024,- 1.410,-

A5 (farvetryk på én side, 170 g silk) 857,- 978,- 1.206,- 1.774,-

A5 (farvetryk på begge sider, 170 g silk) 969,- 1.030,- 1.293,- 1.947,-

Type 100 stk. 250 stk. 500 stk. 1.000 stk. Flg. 100 stk. Motivskift
Direkte tryk (60 x 80 cm) 28,35 kr. 27,04 kr. 26,67 kr. 26,46 kr. 26,25 kr. Gratis

Opklæbet (60 x 80 cm) 36,75 kr. 24,15 kr. 19,95 kr. 17,85 kr. 15,75 kr. 1.000,-

Type Svane-
mærket 100 stk. 250 stk. 500 stk. 1.000 stk. Flg. 100 stk.

Papir (60 x 80 cm, 170 g) 21,33 kr. 9,46 kr. 5,51 kr. 3,53 kr. 1,10 kr.

ROLL-UPS

Letvægts-kanalplade set fra siden.

Fx 1 stk. roll-up, komplet system inkl. farvetryk og taske

FLYERS

Kun 837,-
Fx 2.000 stk. A6-løsblade med farvetryk

Priser pr.stk. 1 stk. 2 stk. 5 stk. 10 stk.
Roll-up Budget (85 x 200 cm) 495,- 391,- 314,- 288,-

FOLDERE

Flotte foldere i topkvalitet

Kraftigt papir, offsettryk + vandlak

Klar på kun tre dage (ellers gratis)

Svanemærket tryksag

Flotte postkort i topkvalitet

Kraftigt papir + vandlak (forsiden)

Klar på kun tre dage (ellers gratis)

Svanemærket tryksag

Kun 1.713,- Kun 860,-
Fx 2.000 stk. 4-sidede A5-foldere med farvetryk Fx 1.000 stk. A6-postkort med farvetryk

POSTKORT
Danmarks billigste

Danmarks billigste

Danmarks billigste

Danmarks billigste

Den klassiske papirvalgplakat
Stadig billigste og hurtigste på markedet
Specielt blueback-papir, som er velegnet til at modstå vejr og vind
Miljørigtigt materiale
Leveringstid: fem hverdage (eller tre dage som ekspres)

To varianter
	 Kanalplader, direkte tryk:   Vi trykker direkte på kanalpladen 
 Kanalplader, opklæbet:  Papirplakat opklæbes på kanalpladen

Genialt alternativ til papirplakater
Leveres klar til brug (slip for opklæbning, tapetklister og masonitplader) 
Har lav vægt og er nemme at håndtere (huller inkluderet) 
Robust kvalitet på 5 mm kanalplader 1.000 g/m2
Miljørigtigt materiale
Kanalplader med direkte tryk kan opsættes flere gange og tåler uendelige mængder vand
Leveringstid: fem hverdage (eller tre dage som ekspres)

Valgplakater på papir

Valgplakater på kanalplader 

Danmarks billigste

VALGPLAKATER
To typer

Kun 495,-

Bemærk kvaliteten
Kanalplader fra LaserTryk.dk er altid med:
• Vådrumslim
• Vandfast papir 
•  5 mm tykkelse (3-4 mm er for skrøbeligt i en lygtepæl) 

Vi anbefaler på det kraftigste at man ikke går på kompromis med pladernes kvalitet, da tyndere plader har en markant svagere 
brudstyrke og derfor risikerer at knække, hvis det blæser (det gør det nogle gange i november) eller de ikke er spændt korrekt op.

Få trykt nu og undgå udsolgt!
Der er ingen danske trykkerier, der lagerfører store mængder kanalplader, da de kun holder 6 mdr. 
uden tryk (med tryk holder de i årevis) ... så bestil nu og undgå udsolgt!

Bestil katalog 
med trykprøver

Bestil katalog 
med trykprøver

* Kan tilkøbes for tillæg på 50 kr.Bestil nu
– og undgå udsolgt

Svane-
mærket 2.000 stk. 4.000 stk. 8.000 stk.

3-fløjet M65 (29,7 x 21 cm udfoldet, 170 g silk) 1.713,- 2.370,- 3.806,-

4-sidet A5 (29,7 x 21 cm udfoldet, 170 g silk) 1.713,- 2.370,- 3.806,-

4-sidet A4 (42 x 29,7 cm udfoldet, 170 g silk) 2.437,- 3.554,- 4.922,-

4-sidet 12 x 12 cm (24 x 12 cm udfoldet, 170 g silk) 1.328,- 1.738,- 2.839,-

4-sidet 21 x 21 cm (42 x 21 cm udfoldet, 170 g silk) 2.045,- 2.925,- 4.554,-

Mest populære model

Opstilles på kun 2 min

Brandhæmmende materiale*

Afsendes på kun seks dage (ellers gratis)

Gratis motivskift

Løsblade/flyers i topkvalitet

Kraftigt papir, offsettryk + vandlak

Klar på kun tre dage (ellers gratis)

Svanemærket tryksag

Bestil katalog 
med trykprøver

Priserne er ekskl. moms, fragt og administrationsgebyr på 50 kr.

Priserne er stykpriser ekskl. moms, fragt og administrationsgebyr på 50 kr.

Bemærk den 
kraftige kvalitet

3-4 mm tykkelse 
er for skrøbelig!

Priserne er stykpriser



1. Bestil direkte på www.lasertryk.dk
Fordelene er bl.a.: 
• Du kan vedhæfte store trykfiler. 
• Du er sikker på at få noteret korrekte bestillingsdata.
• Du kan selv ændre leveringsadresse. 
• Du kan bestemme afsender på pakken.
 
Det tager under 3 min at afgive bestilling online. 

2. Bestil via e-mail hos vores valgekspert
Send blot din trykklare fil til Kristina Larsen på 
Kristina@lasertryk.dk. Hun træffes også på tlf. 69 147 636.

Husk at angive følgende i din e-mail: 
• Tryksagens beskrivelse (type, oplag, papir). 
• Dine kontaktoplysninger og evt. dit CVR-nr. 
• Forsendelses-/faktureringsadresse.

Kontakt kundeservice
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte
vores kundeserviceafdeling. Vores medarbejdere sidder  
klar til at hjælpe på info@lasertryk.dk/tlf. 87 303 303.

SÅDAN BESTILLER DU

P. O. Pedersens Vej 26  |  DK-8200 Århus N  |  Tlf. 87 303 303  |  info@lasertryk.dk  |  www.lasertryk.dk  |  www.facebook.com/lasertryk
Alle priser er ekskl. moms og administrationsgebyr på 50 kr. Der tages forbehold for trykfejl. 

Vi anbefaler

Læs mere på:
www.lasertryk.dk/valg


