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Producten
NIKKEL EMBLEMEN
• Artikelnr: ns02ch

Afmeting:  2 mm tot 400 mm
Dikte:  200 mU
Kleur:   chroom spiegel, chrome mat, 

bruched steel, gold mat gold gloss
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:  prachtige spiegelkwaliteit, 

zeer gedetailleerde logo’s of tekst
Min. afname:  100 stuks

• Artikelnr: ns02clr

Afmeting:  2 mm tot 400 mm
Dikns02clrte:  200 mU
Kleur:  alle RAL/PMS kleuren
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   prachtige spiegelkwaliteit, 

zeer gedetailleerde logo’s of tekst
Min. afname:  100 stuks

RVS EMBLEMEN
• Artikelnr: rv04df

Afmeting:  3 mm tot 350 mm
Dikte:  0,2 mm tot 3 mm
Kleur:  rvs met lasertechniek gematteerde delen
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   slagvast embleem, voor vlakke ondergronden
Min. afname:  50 stuks

• Artikelnr: rv05bb

Afmeting:  3 mm tot 350 mm
Dikte:  0,2 mm tot 3 mm
Kleur:   alle kleuren mogelijk, ieder vorm verkrijgbaar
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   slagvast embleem, voor vlakke ondergronden
Min. afname:  50 stuks

ABS EMBLEEM
• Artikelnr: ab1r

Afmeting:  5 mm tot 600 mm
Dikte:  3 mm tot 8 mm
Kleur:   voorzien van meerdere lagen chrome, 

evt andere kleuren mogelijk
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   voor vlakke ondergronden, 

veel gebruikt in de automotive
Min. afname:  100 stuks
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3D ALUMINIUM EMBLEMEN
•  Artikelnr: al1em 

Afmeting:  10 mm tot 200 mm
Dikte:  0,4 mm tot 1,5 mm
Kleur:   ondergrond geborsteld aluminium / 

aluminium mat/glans
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   voorzien van em of debossing, 

iedere kleur bedrukking mogelijk
Min. afname:  100 stuks

•  Artikelnr: albr1e

Afmeting:  5 mm tot 600 mm
Dikte:  0,4 mm tot 2 mm
Kleur ondergrond:  Aluminium glans/mat/bruched of 

in pms gedrukt
Kleur letter/logo:  Aluminium glans/mat/bruched of 

in pms gedrukt
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   voor vlakke of licht gebogen ondergrond, 

kan eventueel voorgebogen worden
Min. afname:  100 stuks

•  Artikelnr: altlp

Afmeting:  5 mm tot 600 mm
Dikte:  1 mm tot 3 mm
Kleur ondergrond:  ral of pms gelakt
Kleur letter/logo:   diamant geslepen aluminium 
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:  voor vlakke ondergronden
Min afname:  100 stuks

•  Artikelnr: al1tl 

Afmeting:  5 mm tot 600 mm
Dikte:  1 mm tot 10 mm
Kleur ondergrond:  aluminium mat/bruched
Kleur letter/logo:   in kleur gelakt pms of ral 
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:  voor vlakke ondergronden
Min. afname:  100 stuks
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3D ALUMINIUM NAMETAGS
•  Artikelnr: ant1b 

Afmeting: 20 mm tot 80 mm
Dikte:  1,2 mm tot 2 mm
Kleur ondergrond:  aluminium/rvs
Kleur letter/logo:   aluminium/rvs 
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   incl. Ponsgat voor hanger, 

eventueel voorzien van QR code 
Min. afname:  100 stuks

3D CHROOMLOGO FLEXIBEL
•  Artikelnr: spv1 

Afmeting: 20 mm tot 350 mm
Dikte:  2 mm
Kleur ondergrond:   alle mogelijke kleuren,structuren, 

hoogglans/mat
Kleur letter/logo:   idem 
Toepassing:  indoor/outdoor
Opmerkingen:   ideaal voor licht gebogen ondergronden, 

iedere vorm mogelijk
Kleeflaag:  foam 3M
Min. afname:  100 stuks

•  Artikelnr: spv1lt 

Afmeting: 15 mm tot 350 mm
Dikte:  2 mm
Kleur letter/logo:   iedere kleur mogelijk
Toepassing:  indoor/outdoor
KLeeflaag:  foam 3M
Opmerkingen:   ideaal voor licht gebogen ondergronden, 

iedere vorm mogelijk
Min. afname:  100 stuks

Kleeflaagmogelijkheden 
nikkel stickers:

• 3M 7533, 3M468/3M 468
• Hotmelt adhesive
• Tesa adhesive

Kleeflaag mogelijkheden 
resterende:

• Hotmelt
• 3M
• Tesa

Mogelijkheden 
aluminium:

• Voorbuigen
• Ponsgaten
• Studs (kleine paspinnen achterzijde)
• Kleeflaag
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3D DOMINGSTICKERS
•  Artikelnr: Do2fc 

Afmeting: 4 mm tot 1500 mm
Dikte:  2 mm tot 3 mm
Kleur letter/logo:    alle kleuren mogelijk, ondergrond in pms of 

chroom/goudkleuren. Mat/glans/bruched
Toepassing:   indoor/outdoor. Standaard automotive kwaliteit
Kleeflaag:  diversen mogelijkheden
Min. afname:  50 stuks

•  Artikelnr: Do2fc lt   

Afmeting: 4 mm tot 1500 mm
Dikte:  2 mm tot 3 mm
Kleur letter/logo:    alle kleuren mogelijk, ondergrond in pms of 

chroom/goudkleuren. Mat/glans/bruched
Toepassing:   indoor/outdoor (Standaard automotive kwaliteit)
Kleeflaag:  diversen mogelijkheden
Min. afname:  1 stuks

•  Artikelnr: Do2nb 

Afmeting: 30 mm tot 120 mm
Dikte:  2 mm tot 3 mm
Kleur letter/logo:    alle kleuren mogelijk, ondergrond in pms of 

chroom/goudkleuren. Mat/glans/bruched
Toepassing:   Naambadges voorzien van print, iedere vorm 

mogelijk, 
Extra’s:  - Voorzien van unieke namen, QR code’s
  -  Mogelijkheid voorzien van 

speld/pin/magneet/klem
Min. afname:  25 stuks

3D DOMINGSTICKERS LUXE  
•  Artikelnr: Do2lx 

Afmeting: 25 mm tot 150 mm
Dikte:  2 mm tot 3 mm
Kleur letter/logo:    alle kleuren mogelijk, ondergrond in pms of 

chroom/goudkleuren. Mat/glans/bruched
Toepassing:  voorzien van prege, of bedrukt in zeefdruk
Min. afname:  100 stuks
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3D DOMINGLETTERS
•  Artikelnr: Do2vv 

Afmeting: 10 mm tot 1500 mm
Dikte:  2 mm tot 3 mm
Kleur letter/logo:    alle kleuren mogelijk, ondergrond in pms of 

chroom/goudkleuren. Mat/glans/bruched
Toepassing:   indoor/outdoor. Standaard automotive kwaliteit
Kleeflaag:  diversen mogelijkheden
Min. afname:  50 stuks

3D DOMING SLEUTELHANGERS
•  Artikelnr: sl2dz 

Afmeting: 25 mm tot 150 mm
Dikte:  2 mm tot 3 mm
Kleur letter/logo:    alle kleuren mogelijk, ondergrond in pms of 

chroom/goudkleuren. Mat/glans/bruched
Toepassing:   dubbelzijdig bedrukt, mogelijkheid 

QR code’s, nummering
 Voorzien van musketon haak
Min. afname:  50 stuks

ALUMINIUM FRONTPANELEN
•  Artikelnr: Af2c 

Afmeting: 20 mm tot 600 mm
Dikte:  0,5/1/2/3/5 mm
Kleur materiaal:  aluminium mat/glans/geborsteld
Kleur bedrukking:  full colour digitaaldruk/pms zeefdruk
Toepassing:   krasvaste bedrukking in de huid van het 

aluminium
Mogelijkheden:   voorzien van freesbewerking/ponsgaten/

unieke nummering/kleeflaag
Min. afname:  10 stuks

ALUMINIUM NAAMPLATEN
•  Artikelnr: Anfc 

Afmeting: 20 mm tot 600 mm
Dikte:  0,5/1/2/3/5 mm
Kleur materiaal:  aluminium mat/glans/geborsteld
Kleur bedrukking:  full colour digitaaldruk/pms zeefdruk
Toepassing:   krasvaste bedrukking in de huid van 

het aluminium
Mogelijkheden:   voorzien van ponsgaten/unieke nummering/

kleeflaag/afgeronde hoeken
Min. afname:  50 stuks
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STICKERS
• Autostickers
• Contourstickers
• Vloerstickers
• Magneetstickers
• Aluminium stickers
• Statisch hechtende stickers
• Hightack stickers
• Void stickers
• Destructable stickers
• Statisch hechtende stickers

MAGNEETPLATEN
Magneetstickers voor promotie doeleinden of autoreklame.
• Van 40 tot 500 mm
• Voorzien van full colour bedrukking
• Outdoor quality

DIVESEN PROMO PRODUCTEN
• banners
• vlaggen
• beursbenodigdheden
• rollup banners
• drukwerk/posters
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ZEEFDRUKKERIJ
In onze uitgebreide zeefdrukkerij kunnen wij bijna alle  
materialen bedrukken. Ook ronddruk zit in ons programma.

LASERSNIJDEN
Vormen en producten uit hout/kunststof snijden, tot 4 mm.
Afmeting max. 600 mm

LASERGRAVEREN
Het voorzien van unieke codes of graveren van logo’s  
in producten als hout/metalen/kunstsoffen/glas.

STANSEN
Wij zijn uitgerust met 2 stansmachines om grote series 
stanswerk te kunnen verwerken tot een max. van 600 mm x 
400 mm.

MONTAGE
Het beplakken van de door u aangeleverde producten.
Verpakken of voorzien van coderingen.

DOMEERWERK
Wij hebben een afdeling dat speciaal voor aangeleverd 
drukwerk domeerd. Snelle levering, productie capaciteit 
tot 150.000 domingstickers per dag. Max afmeting 500 mm 
x 400 mm.

KUNSTSTOF PRODUCTEN
Combiflex is voorzien van een uitgebreid machinepark voor 
het produceren van op maat gemaakte kunststof producten 
als folder- en menukaarthouders. Het buigen en zetten van 
kunststof producten

• Diamant polijsten
• Thermisch vormen
• Lasersnijden/graveren
• Verlijmen en montage
• Verpakken

VERZENDEN
Eventueel verzenden wij het product rechtstreeks naar
het door u aangewezen adres, blanco verpakt, met uw
aangeleverde pakbon, zonder onze naam.

Combiflex BV  •  Poortakker 5  •  5625 SM Eindhoven
+31 (0) 40 284 28 23 •        +31 (0) 40 284 28 29 •        info@combiflex.info

www.combiflex.info
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