
1946

Wyffels.be

Wyffels, dat is                    logisch!

CREATING ORIGINALS

CREATING ORIGINALS

Stempels en -benodigdheden

Prijslijst_Catalogus 08-2021 

Bestseller met ecolabel
CREATING ORIGINALS



Let bij onze producten  
op dit merkteken !

Milieubescherming en duurzaamheid spelen bij trodat daadwerkelijk
een belangrijke rol in de productie en in de hele
onderneming. Onze hoofdproducten worden door permanente
technologische ontwikkeling en door spaarzaam om te gaan
met bronnen, standaard CO²-neutraal vervaardigd.
Let bij de aankoop van onze producten op het eco-label! 

CO² VERMIJDEN

Door permanente
ontwikkeling

CO² REDUCTIE

Door zoveel mogelijk gebruik te maken 
van gerecycleerde kunststof

CO² COMPENSATIE

Door te investeren in door WWF®

aanbevolen gouden standaard
klimaatbeschermende projecten

CO²-neutraal. Standaard
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Het Oostenrijkse milieukeurmerk
Het Oostenrijkse milieukeurmerk voor producten stelt uitgebreide eisen aan:
» kwaliteit, bruikbaarheid, duurzaamheid
» gezondheid en veiligheid voor mensen
» milieu (ecologische criteria)
De basis voor certificering van een product wordt gevormd 
door meer dan 80 richtlijnen met verplichtende criteria. 
Deze worden met behulp van milieu- en vakexperts 
samengesteld en elke vier jaar herzien. 
Het „Levenscyclusprincipe“ wordt toegepast. 
Daarbij wordt gekeken naar producten inclusief 
verpakking, informatie en service en dat voor de 
totale levenscyclus, dus van het winnen van 
grondstoffen tot het afvoeren van het product.
Wij zijn blij dat ons in september 2018 
voor veel belangrijke trodat-producten 
het Oostenrijkse milieukeurmerk werd 
toegekend. Ook de producten in de 
catalogus zijn zo aangeduid.

Trodat Bestseller
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KLEUR INKTKUSSEN_
De stempels worden standaard met een zwart inktkussen geleverd.  
Indien anders gewenst, zijn ook volgende kleuren mogelijk
(tegen dezelfde prijs):

 blauw  groen  rood
 
 bij datumstempels is er de mogelijkheid tot: 

 tweekleurig blauw/rood inktkussen 
 (tekst blauw, datum rood) en dit mits toeslag (zie p. 64 en 65)

PRIJSINFORMATIE_ 
 _ De prijzen omvatten het toestel met inktkussen + tekstrubber.

WIJZIGING VAN DE TEKSTRUBBER_
  Prijs tekstplaat is alleen op aanvraag.
  => een NIEUW inktkussen  is steeds noodzakelijk!

BESTELINFO_

ALGEMENE INFO_HOE LEES IK DEZE PRIJSLIJST_

Deze prijslijst vervangt alle vorige prijzen en is geldig vanaf 15/08/2021. De prijzen zijn steeds vrijblijvend.

referentiecode
van inktkussen

prijs vervangkussens
excl. + incl. BTW

minimumafname 
inktkussens = 2 stuks

kleur van inktkussen

kussen
inbegrepen

max. 40 x 23 mm - 4 à 5 lijnen

53,00 64,13

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/50

8,00 9,68

Vervangkussen / 2 stuks

5200

referentiecode 
van de stempel

model mogelijk met
Multi Color inktkussen max. afdruk-afmetingen

afdrukvoorbeeld
op ware grootte

afbeelding
stempel

prijs
excl. BTW

prijs
incl. BTW

Onze stempels zijn gemaakt in
Laserrubber = Topkwaliteit

Milieuvriendelijk geproduceerd

 LOGO GRATIS_
 Wenst u een logo, tekening of eigen stempelopmaak gratis in de stempel te integreren?
 Stuur ons dan dit bestand door per e-mail in het formaat TIFF, PCX, BMP, EPS (Adobe Illustrator), 
 AI of PDF, minimum 600 DPI en in zwart-wit (géén grijswaarden)!
 Tip: vraag dit logo op bij uw drukker, ontwerpbureau, webdesigner, ...

 Wanneer wordt wel een logokost aangerekend?
 Bij alle andere vormen van aangeleverde logo’s of bestanden, bijvoorbeeld:
 * een briefhoofd, envelop, ... met gedrukt logo dat wij dienen in te scannen en te verwerken
 * een uit internet gekopieerd logo van slechts 72 DPI
 * onduidelijke JPG-logo’s
 * ingescande documenten in te lage resolutie

 Hiervoor wordt een logokost van € 20,00 (excl. BTW) aangerekend! 
 Indien wij uw logo of tekening volledig dienen over te tekenen, wordt een logokost van € 60,00 (excl. BTW) 
 aangerekend!
 Let wel: deze logokosten zijn steeds éénmalig. Bij een volgende bestelling gebeurt de inlassing van het logo gratis.

 06 - 07  Multi Color IMPRESSION_ 
  Stempels met een afdruk in meerdere kleuren

 08 - 17  TRODAT PROFESSIONAL_ 
  Tekst-, datum- (met of zonder tekst), 
  nummer- en formulestempels

 18 - 33 TRODAT PRINTY_ 
  Tekst-, datum- (met of zonder tekst), nummer- en formulestempels

 40 - 42 TRODAT TYPOMATIC_ 
  Stempels om zelf samen te stellen

 36 - 37 TRODAT TEXTIELSTEMPEL TYPOMATIC 
  Label your life_Stemels om zelf samen te stellen
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 44 - 47  TRODAT CLASSIC_ 
  Datum- (met of zonder tekst), 
  nummer- en formulestempels

 06 - 07  Multi Color IMPRESSION_ 
  Stempels met een afdruk in meerdere kleuren

 08 - 17  TRODAT PROFESSIONAL_ 
  Tekst-, datum- (met of zonder tekst), 
  nummer- en formulestempels

 43  HERI_ 
  Balpennen met geïntegreerde stempel

 48 - 49  ECO_ 
  Stempels in hout

 50 - 53  NORIS INKTEN_ 
  Standaardinkten voor stempels 
  Speciale inkten (textiel, voeding, UV-inkt, ...)

 54 - 55  PERNUMA, IDEAL SEAL en SHINY _ 
  Droogstempels, in tang- en persvorm

 62 - 65  TRODAT SWOP-PAD VERVANGKUSSEN_ 
  Voor Trodat Professional, Printy, Mobile Printy en oude Professional

 56 - 61  REINER HANDSTEMPELS_ 
  Metalen stempels met datum en nummer (met of zonder tekst)

 18 - 33 TRODAT PRINTY_ 
  Tekst-, datum- (met of zonder tekst), nummer- en formulestempels

 40 - 42 TRODAT TYPOMATIC_ 
  Stempels om zelf samen te stellen

 34 - 35 TRODAT TEXTIELSTEMPEL_ 
  Label your life

 36 - 37 TRODAT TEXTIELSTEMPEL TYPOMATIC 
  Label your life_Stemels om zelf samen te stellen

 38 - 39 TRODAT VINTAGE 
  Sets
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LIMEGROEN
MULTI COLOR CODE:

134.190.096

GROEN
MULTI COLOR CODE:

000.154.133 ROOD
MULTI COLOR CODE:

226.000.060

ZWART
MULTI COLOR CODE:

000.000.000

Trodat Multi Color Impression is de allereerste 
techniek om één enkele afdruk in meerdere kleuren 
te creëren. Nog nooit kon een stempelmaker zo 
inspelen op de wensen van de klant! Er is maar liefst 
keuze uit 15 prachtige kleuren. Elk stempelkussen 
wordt op maat gemaakt.

Het leven is kleurrijk !

Multi Color Impression
CREATING ORIGINALS
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1. TOESTEL KIEZEN
 Kies uw toestel, Professional of Printy met kleursymbool: 

2. AFDRUKKLEUREN
 Kies uit bijgaande afdrukkleuren en geef het kleur op.

3. OPGAVE
 Bezorg ons uw opgave per e-mail met de juiste kleuraanduidingen en hou er 
 rekening mee dat er tussen de verschillende kleuren een minimum afstand 
 van 2,5 mm moet zijn. De kleinste produceerbare grootte van een kleurveld 
 bedraagt 8 x 8 mm !

 Volgende omzettingen zijn niet mogelijk

               verlopende kleuren                     overlappende en tegen            kader in kleur
             elkaar liggende kleuren
4. DRUKPROEF
 Wij bezorgen u een drukproef per mail ter goedkeuring.

5. GOEDKEURING
 Na uw goedkeuring gaan wij over tot productie.

6. LEVERING EN PRIJS
 Samen met het toestel leveren wij u 1 meerkleurig stempelkussen (Multi Color).
      Het supplement hiervoor bedraagt � 19,00 (excl. BTW) - € 22,99 (incl. BTW).
  Leveringstermijn: na uw goedkeuring van uw proef, 2 à 3 werkdagen.

  Nabestelling van 1 nieuw inktkussen  
 Gelieve de code van uw kussen te vermelden bij nabestelling.
 Gegevensarchivering 5 jaar vanaf aankoop gegarandeerd.
 Deze periode begint bij elke nabestelling opnieuw.
 De prijs van 1 kussen bedraagt � 19,00 (excl. BTW) - € 22,99 (incl. BTW).

zwart rood blauw groen pelsgrijs zinkgeel signaalgeel dieporanje karmijnrood fuchsia lichtblauw hemels
blauw

violet geelgroen oranjebruin

2,5 mm

code achteraan kussen

Meerkleurige stempels worden volledig individueel vervaardigd. 
U deelt ons uw wensen mee, wij zorgen voor de vormgeving van de afdruk, waarbij 
natuurlijk met de technische mogelijkheden rekening gehouden moet worden.

HOE BESTELLEN_

DE VOORDELEN VAN 
Multi Color IMPRESSION IN EEN OOGOPSLAG_

 Een kleurrijke stempelafdruk zorgt voor differentiatie. Overtuig uw klant om net dat extra cachet te geven aan zijn 
 logo, adresgegevens, ... Zo kan hij zijn huisstijl en corporate identity nóg meer in de verf zetten.

 Dankzij de hoogstaande lasertechnologie wordt het creatieproces van het stempelkussen en de tekstplaat perfect 
 gecontroleerd. Dat proces kan ten alle tijde op een exacte manier worden herhaald. Elk ontwerp is dus onbeperkt 
 reproduceerbaar. De klant kan gemakkelijk vervangkussens nabestellen.

 De technologie zorgt voor een afdruk van topkwaliteit. 
 Net zoals de andere toestellen van Trodat gaan ook Multi Color stempels een leven lang mee. 
 Er is een brede waaier aan kleuren. 
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* 10 jaar fabrieksgarantie op de stempel bij normaal gebruik, exclusief verbruiksmaterialen zoals trodatkussen® en individuele tekstplaat.

Eindeloos veel mogelijkheden voor uw persoonlijke boodschap
Verfraai in een handomdraai allerlei reclamedragers:
stempelafdrukken van de beste kwaliteit,
ook op zakken, (in)pakpapier, waardebonnen of postpapier.

Keuze uit 15  verschillende 

kleuren voor meerkleurige 

afdrukken

Geborsteld roestvrij staal

onderstreept de kwaliteit
Handig trodatkussen®

Wisselen zonder knoeien

Goed te onderscheiden door 

wisselbare kleurringen aan de 

handgreep

Alles individualiseren_

het kan ook makkelijk !
Professional™

CREATING ORIGINALS
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Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

TEKSTSTEMPELS_PROFESSIONAL 4.0

Kies de Professional die bij u past. 
Extra cachet? Ga voor een logo- of adresstempel in Multi Color!              
         (info pag. 6-7)

Eénkleurig inktkussen in de prijs inbegrepen!

CREATING ORIGINALS

max. 67 x 23 mm - 5 à 6 lijnen

67,80  82,04

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/55

11,30  13,67

5205

max. 55 x 25 mm - 5 à 6 lijnen

60,85 73,63

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

5204

Vervangkussen / 2 stuks

max. 40 x 23 mm - 4 à 5 lijnen

53,00 64,13

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/50

8,00 9,68

5200

max. 48 x 27 mm - 5 à 6 lijnen

5203

56,45 68,30

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/53

8,00 9,68

Voor ons milieu: het Oostenrijkse milieukenmerk

Producten met dit symbool (*) hebben het Oostenrijkse milieukeurmerk.
* met uitzondering van producten met blauwe en paarse inkt, producten met MultiColor Impression-kleuren en producten in blisterverpakking
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Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

CREATING ORIGINALS

max. 59 x 39 mm - 7 à 8 lijnen

77,75 94,08

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/58

17,10  20,69

5274

max. 67 x 46 mm - 7 à 8 lijnen

99,80 120,76

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/58

17,10  20,69

5208

max. 84 x 54 mm - 8 à 10 lijnen

107,60 130,20

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/511

18,10  21,90

5211

max. 55 x 32 mm - 6 à 7 lijnen

68,45 82,82

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

5206
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Vervangkussen / 2 stuks

CREATING ORIGINALS

max. Ø 44 mm   

87,95 106,42

BTW excl. BTW incl.

52045

max. Ø 41 mm   max. Ø 39 mm   

max. 44x29 mm   max. 39x29 mm   

(vervangt 52040 + 5215)

1-kleurig 6/15

15,90 19,24

2-kleurig 6/15/2R

28,10  34,00

Verantwoordelijke

Grafische afdeling

Juridische afdeling

Marketing afdeling

Verkoopafdeling

Datum Handtekening

VRIJGAVEFORMULIER
5212

max. 115 x 69 mm - 12 à 14 lijnen

Perfecte afdruk – volledig individueel
» Beste afdrukkwaliteit voor grote motieven
» Professioneel beeld
» Individueel reclamemateriaal maken
» Meerkleurige afdrukken mogelijk

Vervangkussen / 2 stuks

148,10 179,20

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/512

27,10  32,79

Toepassingsmogelijkheden
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Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

5430
max. 40 x 23 mm - 1 à 2 lijnen
schrifthoogte datum: 4 mm

61,25 74,11

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/50

8,00 9,68

2-kleurig 6/50/2

14,90  18,03

5430

max. 48 x 27 mm - 3 à 4 lijnen     schrifthoogte datum: 4 mm

73,10 88,45

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/53

8,00 9,68

2-kleurig 6/53/2

14,90  18,03

5440

max. 55 x 32 mm - 4 à 6 lijnen     schrifthoogte datum: 4 mm

85,60 103,58

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30 11,25

2-kleurig 6/56/2

17,90  21,66

5460

max. 58 x 37 mm - 4 à 6 lijnen     schrifthoogte datum: 4 mm

93,70 113,38

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/58

17,10 20,69

2-kleurig 6/58/2

32,40  39,20

5474

5431

5431
max. 40 x 23 mm - 1 à 2 lijnen
schrifthoogte datum: 3 mm

DATUMSTEMPELS + TEKST_PROFESSIONAL 4.0

Datumstempels met individuele stempeltekst in verschillende tekstmaten.
Met manueel verdraaibare datum.

Mogelijke schrijfwijzen van de datum:
NL = 18 MEI 2028 FR = 18 MAI 2028 MA = 18 - 10 - 2028
EN = 18 MAY 2028 DE = 18 MAI 2028 ISO = 2028 - 10 - 18 
Standaard leveren wij u de datum in uw taal (NL) of in cijfers (MA).

Engels, Duits en ISO op bestelling.

Eénkleurig inktkussen in de prijs inbegrepen!

CREATING ORIGINALS



13

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

CREATING ORIGINALS

max. 67 x 46 mm - 4 à 8 lijnen     schrifthoogte datum: 4 mm

 
111,00 134,31

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/58

17,10 20,69

2-kleurig 6/58/2

32,40  39,20

5480

max. 84 x 54 mm - 8 à 10 lijnen          schrifthoogte datum: 4 mm

127,05 153,73

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/511

18,10 21,90

2-kleurig 6/511/2

36,70  44,41

54110 MA (maanden in cijfers)

161,35 195,23

BTW excl. BTW incl.

54120 MA     

max. 115 x 69 mm - 12 à 14 lijnen          schrifthoogte datum: 4 mm

INGEKOMEN  01
Goederen Schadevrij

Ontvangen op:

Locatie: Opmerking: Handtekening:

Ja

1-kleurig 6/512

27,10 32,79

enkel datum midden
2-kleurig 6/512/2

43,30 52,39

Datum midden 

Datum links

Datum rechts

Dubbele datum   201,80 (BTW excl.)  244,18 (BTW incl.)54126 MA     

(maanden in cijfers)
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Vervangkussen / 2 stuks

BIBLIOTHEEK

U
NIVERSITEIT GENT

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

     
schrifthoogte datum: 4 mm

104,60 126,57

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/15

15,90 19,24

2-kleurig 6/15/2R

28,10  34,00

54045 MA

max. 55 x 32 mm - 2 à 4 lijnen     schrifthoogte datum: 4 mm

133,15 161,11

BTW excl. BTW incl.

5466/PL MA

(maanden in cijfers)

(maanden in cijfers - dubbele datum)

Vervangkussen / 2 stuks

CIJFERSTEMPELS + TEKST_PROFESSIONAL

max. 55 x 32 mm - 2 à 4 lijnen          schrifthoogte: 5 mm

121,05 146,47

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

 5558/PL

max. 55 x 32  mm - 2 à 4 lijnen         schrifthoogte: 5 mm

133,15 161,11

BTW excl. BTW incl.

 55510/PL

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

CREATING ORIGINALS

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

(vervangt 54140 + 5415)

max. Ø 44 mm   max. Ø 41 mm 
schrifthoogte datum: 4 mm  

max. Ø 39 mm   

max. 44x29 mm   max. 39x29 mm   

BIBLIOTHEEK

U
NI

VERSITEIT GEN
T
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DATUMSTEMPELS_CIJFERSTEMPELS_
DATUMSTEMPELS + FORMULE_PROFESSIONAL 4.0

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 4 mm

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/50

8,00  9,68

5030

Bijv. trodatkussen® in blauw
40,40 48,88

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 4 mm

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

 5117

overige teksten:

70,75 85,61

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 4 mm

BTW excl. BTW incl.

2-kleurig 6/50/2

14,90  18,03

 5430/L

verwisselbare teksten inbegrepen:

Datum met 6 tekstblokken

50,80 61,47

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 4 mm BTW excl. BTW incl.

2-kleurig 6/50/2

14,90  18,03

 5430/L Met standaard tekstplaat

50,80 61,47

L1

L6

L5L4L3

L2

L7 L8
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BIBLIOTHEEK

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 5 mm

61,45 74,35

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

 55510

band met cijfers:

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9
 No / / , ¼ Kg / , Kg No
 € _ _ F ½ % _ F % €

 # . X ¢ ¾ / . ¢ / # 
 $         $

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 5 mm

68,10 82,40

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/58

17,10  20,69

 55512

band met cijfers:

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 / / / / / / / / / / / / 
 - - - - - - - - - - - - 
 . . . . . . . . . . . .

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 4 mm

75,25 91,05

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/58

17,10  20,69

 55418

band met cijfers:

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 4 mm

42,15 51,00

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/50

8,00  9,68

 5546
band met cijfers:

 B1 B2 B3 B4 B5 B6

  0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 

 No / / , ¼ Kg
 € _ _ F ½ %
 # . X ¢ ¾ / 
 $

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 5 mm

54,30 65,70

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30  11,25

 5558
band met cijfers:

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9
 No / / / / , ¼ Kg
 € _ _ _  _  F ½ %
 # . . . X ¢ ¾ / 
 $

CREATING ORIGINALS
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» Individualiseerbaar: cijfers, 
 pictogrammen, (speciale) tekens 
 en nog veel meer

» Ongecompliceerd en mobiel

»  Eenvoudig en voordelig

» Voor elk gebruik de juiste grootte

»  Stempelen op allerlei oppervlakken

Talloze mogelijkheden

aan de lopende band

Uw individuele bandenstempel_

speciaal voor u aangepast

            ALTIJD EEN ORIGINEEL
CREATING ORIGINALS

Special
CREATING ORIGINALS
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Meer indrukwekkende details

Poolwit Appelgroen

ECO-zwart Vuurrood Azuurblauw

CO²-neutraal geproduceerd. 

Standaard.

Propere vervanging van het 

trodatkussen® dankzij  

speciale greepzones

Exact positioneren van de 

afdrukken dankzij het 

panoramavenster

Licht en compact door de 

geoptimaliseerde constructie

» Licht en compact design

» Veel verschillende afdrukgroottes

»  Geïntegreerd trodatkussen®

» Uitstekende afdrukkwaliteit

»  Verkrijgbaar in verschillende 
 kleuren behuizingen

De optimale stempel voor uw

thuiskantoor en voor onderweg !

Printy 4.0
CREATING ORIGINALS
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        TRODAT MOBILE en POCKET PRINTY_
handige, mobiele zakstempel_
Deze pocketstempel bedient u met één handbeweging. 
Een specifieke huisstijl? Geen probleem. 
De Mobile Printy is verkrijgbaar in diverse kleuren.

Stempels met tekst in vele formaten, al dan niet in combinatie met 
een logo. Compact, ergonomisch, licht en stijlvol. De zwarte en 
grijze uitvoering bestaat uit het hoogst mogelijke percentage  
gerecycleerde kunststof.

TRODAT ORIGINAL PRINTY 4.0_
de eerste klimaatneutrale stempel ooit_

Vereenvoudig uw administratie met deze 
ecologisch verantwoorde datum- en 
nummerstempels. 
Keuze uit diverse formaten en uitvoeringen.

TRODAT PRINTY DATUM- en NUMMERSTEMPELS_
met of zonder vaste tekst_

Milieuvriendelijke stempels met vaste, handige 
teksten voor op kantoor. 
Verkrijgbaar met of zonder ludieke 
afbeeldingen.

TRODAT OFFICE PRINTY 4.0_
altijd goed georganiseerd_

Wenst de klant het maximum aan flexibiliteit? 
Dan zijn deze doe-het-zelfstempels een goede optie. 
Nu ook standaard ecologisch vervaardigd.

TRODAT PRINTY 4.0 TYPOMATIC_
stempels om zelf te zetten_

CREATING ORIGINALS
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TEKSTSTEMPELS_PRINTY

 Eénkleurig inktkussen in de prijs inbegrepen!

CREATING ORIGINALS

Voor ons milieu: het Oostenrijkse milieukenmerk

Producten met dit symbool (*) hebben het Oostenrijkse milieukeurmerk.
* met uitzondering van producten met blauwe en paarse inkt, producten met MultiColor Impression-kleuren en producten in blisterverpakking

Vervangkussen / 2 stuks
ECO-zwart, 

vuurrood, 
azuurblauw,
appelgroen,

poolwit
max. 37 x 13 mm - 3 à 4 lijnen

23,60 28,56

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4911

6,40  7,74

4911

Vervangkussen / 2 stuks
ECO-zwart, 

vuurrood, 
azuurblauw, 
appelgroen,

poolwit
max. 46 x 17 mm - 4 à 5 lijnen

30,40 36,78

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4912

7,00  8,47

4912

Vervangkussen / 2 stuks
ECO-zwart, 

vuurrood, 
azuurblauw, 
appelgroen,

poolwit max. 57 x 21 mm - 5 à 6 lijnen

35,60 43,08

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4913

8,10  9,80

4913

Vervangkussen / 2 stuks
ECO-zwart, 

vuurrood, 
azuurblauw, 
appelgroen

max. 25 x 8 mm - 1 à 2 lijnen

19,40 23,47

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4910

6,40  7,74

4910

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

max. 14 x 6 mm - 1 à 2 lijnen

4907 4908

max. 12 x 5 mm - 1 lijn
16,20 19,60

BTW excl. BTW incl.

49
07

49
08 16,35 19,78

1-kleurig 6/4908

5,80  7,02

1-kleurig 6/4907

5,60  6,78

4908
zwart, 

vuurrood
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TEKSTSTEMPELS_PRINTY

 Geef extra cachet met een Multi Color kussen!              (info pag. 6-7) 

CREATING ORIGINALS

ECO-zwart, 
vuurrood, 

azuurblauw, 
appelgroen

Vervangkussen / 2 stuks

max. 62 x 25 mm - 6 à 7 lijnen

39,00 47,19

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4914

9,50  11,50

4914

ECO-zwart, 
vuurrood, 

azuurblauw, 
appelgroen

Vervangkussen / 2 stuks

max. 69 x 24 mm - 6 à 7 lijnen

42,25 51,12

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4915

10,60  12,83

4915

Vervangkussen / 2 stuks

max. 80 x 23 mm - 4 à 5 lijnen

50,30 60,86

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4925

11,80  14,28

4925

ECO-zwart, 
vuurrood,

azuurblauw

zwart,
vuurrood,

azuurblauw

Vervangkussen / 2 stuks

max. 74 x 14 mm - 2 à 3 lijnen

32,00 38,72

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4918

9,80  11,86

4918

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks
max. 69 x 9 mm - 1 à 2 lijnen 4916

24,15 29,22

BTW excl. BTW incl.

4916

4916 zwart,
rood,

blauw
max. 49 x 8,5 mm - 1 à 2 lijnen 4917

4917

49
16

49
17 22,75 27,53

1-kleurig 6/4817

9,50  11,50

1-kleurig 6/4916

9,50  11,50



22

Vervangkussen / 2 stuks

TEKSTSTEMPELS_PRINTY

 Geef extra cachet met een Multi Color inktkussen!              (info pag. 6-7)

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks

max. 59 x 39 mm - 6 à 9 lijnen

49,60 60,02

BTW excl. BTW incl.

4927

ECO-zwart, 
vuurrood,

azuurblauw
1-kleurig 6/4927

12,20 14,76

Vervangkussen / 2 stuks

max. 59 x 32 mm - 6 à 7 lijnen

46,15 55,84

BTW excl. BTW incl.

4928

ECO-zwart, 
vuurrood,

azuurblauw
1-kleurig 6/4928

11,60  14,04

Vervangkussen / 2 stuks

max. 49 x 29 mm - 5 à 6 lijnen

43,25 52,33

BTW excl. BTW incl.

4929

ECO-zwart, 
vuurrood,

azuurblauw
1-kleurig 6/4929

11,20  13,55

max. 69 x 29 mm - 5 à 6 lijnen

47,80 57,84

BTW excl. BTW incl.

4931

zwart, 
vuurrood,

azuurblauw
1-kleurig 6/4931

11,70  14,16

Vervangkussen / 2 stuks

max. 74 x 37 mm - 6 à 8 lijnen

52,70 63,77

BTW excl. BTW incl.

4926

ECO-zwart, 
vuurrood,

azuurblauw
1-kleurig 6/4926

13,80  16,70
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Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

CREATING ORIGINALS

 4630 
max. Ø 29 mm   

34,00 41,14

BTW excl. BTW incl.

46025

1-kleurig 6/46025

9,10  11,01

46
02

5
46

30 36,90 44,65

1-kleurig 6/4630

8,40  10,16

46025 
max. Ø 24 mm        

4630

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

 4924 
max. 39 x 39 mm

33,95 41,08

BTW excl. BTW incl.

4923

zwart,
rood,

blauw
 4923 

max. 29 x 29 mm

4924

1-kleurig 6/4923

8,50  10,29

49
23

49
24 40,95 49,55

1-kleurig 6/4924

11,50  13,92

Vervangkussen / 2 stuks

4921

max. 11 x 11 mm

4922

max.  19 x 19 mm

17,70 21,42

BTW excl. BTW incl.

49
21

1-kleurig 6/4921

5,40  6,53

4933

Vervangkussen / 2 stuks49
22 23,20 28,07

1-kleurig 6/4922

7,00  8,47

BTW excl. BTW incl.

Vervangkussen / 2 stuks49
33 30,45 36,84

1-kleurig 6/4933

9,40  11,37

BTW excl. BTW incl.

max. 24 x 24 mm

GETESTE

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

17,70 21,42

BTW excl. BTW incl.

4612 46019

1-kleurig 6/4612

5,50  6,66

46
12

46
01

9 27,15 32,85

1-kleurig 6/46019

7,80  9,44

46019
max. Ø 18 mm   

4612
max. Ø 11 mm   

max. 39,5 x 23 mm - 4 à 5 lijnen

35,60 43,08

BTW excl. BTW incl.

4941

1-kleurig 6/4750 (4941)

7,80  9,44

zwart,
rood,

blauw
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TEKSTSTEMPELS_PRINTY

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks

 max. 54 x 34 mm   

52,05 62,98

BTW excl. BTW incl.

44055

1-kleurig 6/44055

13,40  16,21

Vervangkussen / 2 stuks

 max. 44 x 29 mm   

48,05 58,14

BTW excl. BTW incl.

44045

1-kleurig 6/44045

11,60  14,04

46045 46050

46050 
max. Ø 49 mm 

46045
max. Ø 44 mm

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

51,50 62,32

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/46045

13,40  16,21

46
04

5
46

05
0 62,40 75,50

1-kleurig 6/46050

15,00  18,15

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

46424638

4642 
max. Ø 41 mm 

45,80 55,42

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4638

14,90  18,03

46
38

46
42 50,05 60,56

1-kleurig 6/4642

15,20  18,39

CAROLI
N

A 
VO

SS   TUINON
TW

ERP

4638
max. Ø 37 mm
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Documentenbeheer_

het kan ook makkelijk !

Datumstempels
CREATING ORIGINALS

De optimale assortiment verscheidenheid voor dagelijks gebruik
Maximale betrouwbaarheid en eenvoudige datumverstelling bieden maximaal comfort, ook bij intensief gebruik.
Verschillende maten en soorte stempels voor elke klus,
als pure datumversie, met standaardteksten of met een individuele tekstplaat.   

Gemakkelijk instellen van 

de datum door de kleine 

behuizing

Gemakkelijk te vervangen 

trodatkussen® bij alle 

Printy™ en Professional™

Datum met/zonder 

individuele tekstplaat of als 

Typomatic om zelf te zetten

De klassieker: bandstempel 

trodat Classic, ook 

verkrijgbaar met tekststempel



26

Procesbeheer

het kan ook makkelijk !

Printy 4.0
CREATING ORIGINALS

De beste eigenschappen samengebracht in één product
De perfecte stempel met eersteklas afdrukkwaliteit voor uw thuiskantoor:
licht en compact, als datum- en tekststempel, in veel verschillende maten,
met uitwisselbaar navulbaar trodatkussen®.

Propere vervanging van het 

trodatkussen® dankzij  

speciale greepzones

Exact positioneren van de 

afdrukken dankzij het 

panoramavenster

Licht en compact door de 

geoptimaliseerde constructie
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Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

DATUMSTEMPELS + TEKST_PRINTY

 Eénkleurig inktkussen in de prijs inbegrepen!

Datum instellen Instelling van de datumbanden op de juiste hoogte van de tekstplaat

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks

max. 39 x 23 mm - schrifthoogte datum: 4 mm - 1 à 2 lijnen

42,70 51,67

BTW excl. BTW incl.

4750

1-kleurig 6/4750

7,80 9,44

2-kleurig 6/4750/2

13,50  16,34

max. 39 x 39 mm - schrifthoogte datum: 3 mm - 4 à 6 lijnen

53,00 64,13

BTW excl. BTW incl.

4724

1-kleurig 6/4924

11,50 13,92

2-kleurig 6/4924/2

20,20  24,44

Vervangkussen / 2 stuks

max. 25 x 8 mm - schrifthoogte datum: 3,8 mm - 1 à 2 lijnen

26,50 32,07

BTW excl. BTW incl.

4813

1-kleurig 6/4817

9,50  11,50

max. 24 x 4 mm - schrifthoogte datum: 3,8 mm - max. 1 lijn 

24,60 29,77

BTW excl. BTW incl.

4850

1-kleurig 6/4850

6,40 7,74

2-kleurig 6/4850/2

10,30  12,46
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DATUMSTEMPELS + TEKST_PRINTY

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks

max. 49 x 29 mm - schrifthoogte datum: 3 mm - 4 à 6 lijnen

50,65 61,29

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4929

11,20 13,55

2-kleurig 6/4929/2

19,50 23,60

4729 MA (maanden in cijfers)

enkel in rode behuizing

Vervangkussen / 2 stuks

max. 59 x 39 mm - schrifthoogte datum: 4 mm - 4 à 6 lijnen

58,50 70,79

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4927

12,20 14,76

2-kleurig 6/4927/2

20,70  25,05

4727 MA (maanden in cijfers)

enkel in rode behuizing

Vervangkussen / 2 stuks

max. 74 x 37 mm - schrifthoogte datum: 4 mm - 4 à 6 lijnen

63,40 76,71

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4926

13,80 16,70

2-kleurig 6/4926/2

22,40  27,10

4726 MA (maanden in cijfers)

enkel in rode behuizing

Vervangkussen / 2 stuks

max. 69 x 29 mm - schrifthoogte datum: 3 mm - 4 à 6 lijnen

59,70 72,24

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4931

11,70 14,16

2-kleurig 6/4931/2

20,20  24,44

4731 MA (maanden in cijfers)

enkel in rode behuizing
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Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

max. Ø 29 mm - schrifthoogte datum: 3 mm

46,60 56,39

BTW excl. BTW incl.

46130 MA

max. Ø 39 mm - schrifthoogte datum: 3 mm

49,90 60,38

BTW excl. BTW incl.

46140 MA

max. Ø 44 mm - schrifthoogte datum: 3 mm

62,35 75,44

BTW excl. BTW incl.

46145 MA

(maanden in cijfers)

(maanden in cijfers)

enkel in rode behuizing

enkel in rode behuizing

zwart en rode behuizing

DATUMSTEMPELS + TEKST_PRINTY

 Kies voor een afdruk in meerdere kleuren met de Multi Color techniek!            (info pag. 4-5)

CREATING ORIGINALS

(maanden in cijfers)

1-kleurig 6/46030

11,60 14,04

2-kleurig 6/46030/2

15,10  18,27

1-kleurig 6/46040

11,30 13,67

2-kleurig 6/46040/2

20,50  24,81

1-kleurig 6/46045

13,40 16,21

2-kleurig 6/46045/2

23,30  28,19
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DATUMSTEMPELS - FORMULESTEMPELS_PRINTY

CREATING ORIGINALS

overige teksten: 

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 3,8 mm

24,00 29,04

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4817

9,50  11,50

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 3,8 mm

28,10 34,00

BTW excl. BTW incl.

4816

1-kleurig 6/4817

9,50  11,50

D-BL4817 blister

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 3,8 mm

23,05 27,89

BTW excl. BTW incl.

4817/B

1-kleurig 6/4817

9,50  11,50

andere teksten: 

Vervangkussen / 2 stuks

4820 blister        - schrifthoogte datum: 4 mm

BTW excl. BTW incl.

4800

4800                 - schrifthoogte datum: 3 mm

D-BL4820

1-kleurig 6/4911

6,40  7,74

18,45 22,32 

19,10 23,11

4800

D-BL4820

Vervangkussen / 2 stuks

mini-versie - schrifthoogte datum: 3,8 mm

8,20 9,92

BTW excl. BTW incl.

D-BL4810

1-kleurig 6/4910

6,40  7,74

blister

Vervangkussen / 2 stuks

max. 39,5 x 23 mm, 
schrifthoogte datum: 4 mm

31,80 38,48

BTW excl. BTW incl.

2-kleurig 6/4750/2

13,50  16,34

4750/L

4750/L1

4750/L2

4750/L3
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FORMULESTEMPELS - NUMMERSTEMPELS_PRINTY

CREATING ORIGINALS

overige teksten op de verdraaibare band:

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 4 mm

      
19,40 23,47

BTW excl. BTW incl.

D-BL4822-A

1-kleurig 6/4911

6,40  7,74

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 4 mm

19,40 23,47

BTW excl. BTW incl.

D-BL4846

1-kleurig 6/4911

6,40  7,74

band met cijfers:
 B1 B2 B3 B4 B5 B6

 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9 0>9
 No / / , ¼ Kg
 € _ _ F ½ %
 # . X ¢ ¾ / 
 $

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 3,8 mm

32,80 39,69

BTW excl. BTW incl.

48313

1-kleurig 6/4817

9,50  11,50

band met cijfers:

 13x 0 
  tot
  9
  /
  -

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 3,8 mm

21,50 26,02

BTW excl. BTW incl.

2-kleurig 6/4850/2

10,30  12,46

D-BL4850/L

L1 L2

blister

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte: 3,8 mm

14,50 17,55

BTW excl. BTW incl.

4836

1-kleurig 6/4910

6,40  7,74

band met cijfers:

 6x 0 
  tot
  9
  /
  -
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Vervangkussen / 2 stuks

FORMULESTEMPELS_PRINTY

PRINTY MET SLEUTELHANGER_

CREATING ORIGINALS

 4912 OFFICE PRINTY 
   > 2-kleurige afdrukken met pictogram en de 

 gebruikelijke standaardteksten

vervangkussen 2 stuks - 6/4912/2
 BTW excl. BTW incl.
 12,00 14,52

andere beschikbare teksten:

€ 19,40*
€ 23,47* incl. BTW

 
 4911 FORMULE PRINTY 

> 1-kleurige afdruk (rood) met handelsformule

vervangkussen 2 stuks - 6/4911
 BTW excl. BTW incl.
 6,40 7,74

AANGETEKEND

andere beschikbare teksten:

I  BETAALD  I  DRINGEND  I  DUPLICAAT  I  KOPIE  I  EXPRESS  I   FACTUUR  I  
I  HERINNERING  I  PRIOR  I  ORIGINEEL  I  VERTROUWELIJK  I  VOLDAAN  I  

€ 12,95*
€ 15,67* incl. BTW

* prijs is geldig voor de afgebeelde voorbeelden. Indien een ander lettertype of kleur inktkussen is gewenst, dan geldt de standaardprijs (zie pagina 18)

max. 11 x 11 mm   

4922TA

Vervangkussen / 2 stuks

max. 19 x 19 mm 

24,40 29,52

28,40 34,36

BTW excl. BTW incl.

4921TA

1-kleurig 6/4921

5,40 6,53
1-kleurig 6/4922

7,00  8,47

4921TA

4922TA

max. 25 x 8 mm   

4911TA

Vervangkussen / 2 stuks

max. 37 x 13 mm 

24,35 29,46

28,60 34,61

BTW excl. BTW incl.

4910TA

1-kleurig 6/4910

1-kleurig 6/4911

6,40  7,74

4910TA

4911TA

max. 47 x 18 mm

16,50 19,97

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/4912

7,00 8,47

4912 PROTECTION STEMPEL

* prijs is geldig voor de afgebeelde voorbeelden. Indien een ander lettertype of kleur inktkussen is gewenst, dan geldt de standaardprijs (zie pagina 18)



33

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

Vervangkussen / 2 stuks

TRODAT MOBILE en POCKET PRINTY_DE ZAKSTEMPEL MET CLIP

antraciet

max. Ø 24 mm

max. Ø 29 mm

max. 37 x  13 mm - 3 à 4 lijnen   

24,45 29,58

BTW excl. BTW incl.

9511

max. 46 x  17 mm - 4 à 5 lijnen

31,00 37,51

BTW excl. BTW incl.

9512

max. 54 x 21 mm - 5 à 6 lijnen

35,75 43,26

BTW excl. BTW incl.

9413

max.  24 x 24 m

33,55 40,60

BTW excl. BTW incl.

9425

max. 29 x  29 mm - 5 à 6 lijnen tekst

39,40 47,67

BTW excl. BTW incl.

9430

1-kleurig 6/9511

6,30  7,62

1-kleurig 6/9512

7,00  8,47

1-kleurig 6/9413

8,30  10,04

1-kleurig 6/9425

9,30  11,25

1-kleurig 6/9430

11,70  14,16

appel
groen

citroen
geel

azuur
blauw

vuur
rood

glossy
zilver

azuur
blauw

glossy
zilver

appel
groen

citroen
geel

azuur
blauw

glossy
zilver

Dezelfde kwaliteit, een kleiner formaat.
Laat de klant de Mobile Printy kiezen die bij zijn stijl past.
Dankzij de clips haakt hij vast aan elke pocket!

Eénkleurig inktkussen in de prijs inbegrepen.

  

CREATING ORIGINALS

zwart-blauw

blauw-groen

zwart-rood

zwart-blauw

blauw-groen

zwart-rood
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Vervangkussen / 2 stuks

25,05 30,31

BTW excl. BTW incl.

166569 Label Your Life Set

1-kleurig 6/4911TEXZW

11,40 13,79

max. 37 x 13 mm

1 stempel met aansprekende indexkaart
1 stempelkussen met zwarte textielinkt
30 etiketten
1 meter strijkvlies
Textielinkt dermatologisch getest als „zeer goed“

Textielstempel
CREATING ORIGINALS

Alles stempelen - alles terugvinden 

CREATING ORIGINALS
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Vervangkussen / 2 stuks

21,40 25,89

BTW excl. BTW incl.

4910 Textielstempel

max. 25 x 8 mm

Stempel met individuele tekstplaat 
trodatkussen® met zwarte textielinkt apart verkrijgbaar

* Het Oostenrijkse Ecolabel is enkel geldig voor de stempel  
zonder stempelkussen

1-kleurig 6/4910TEXZW

10,40 12,58

* 

Vervangkussen / 2 stuks

26,10 31,58

BTW excl. BTW incl.

4911 Textielstempel

max. 37 x 13 mm

Textielinkt dermatologisch getest als „zeer goed“

* Het Oostenrijkse Ecolabel is enkel geldig voor de stempel  
zonder stempelkussen

1-kleurig 6/4911TEXZW

11,40 13,79

E I G E N D O M  V A N  D E  
P A A R D E N S P O R T -

V E R E N I G I N G  R A V E L S

* 

INDIVIDUELE TEKSTPLAAT_LABEL YOUR LIFE STEMPEL_TEXTIELSTEMPEL

Vervangkussen / 2 stuks

33,20 40,17

BTW excl. BTW incl.

4912 Textielstempel

max. 46 x 17 mm

Textielinkt dermatologisch getest als „zeer goed“

* Het Oostenrijkse Ecolabel is enkel geldig voor de stempel  
zonder stempelkussen

* 

1-kleurig 6/4912TEXZW

12,60 15,25

Vervangkussen / 2 stuks

38,50 46,59

BTW excl. BTW incl.

4913 Textielstempel

max. 57 x 21 mm

Textielinkt dermatologisch getest als „zeer goed“

* Het Oostenrijkse Ecolabel is enkel geldig voor de stempel  
zonder stempelkussen

* 

1-kleurig 6/4913TEXZW

13,90 16,82

CREATING ORIGINALS
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Geef uw dingen 

gewoon een naam !

Label Your Life
CREATING ORIGINALS

Geen last meer van verliezen en verwisselen
Met deze stempel dragen alle dingen in één handomdraai de juiste naam.
Direct in de kleding gestempeld, met vlieseline op donkere stoffen en met de etiketten worden 
broodtrommels of drinkflessen eenvoudig gepersonaliseerd. Als navulset verkrijgbaar.

Teksten en motieven om zelf te 

zetten en te veranderen wanneer 

je maar wilt

Complete set incl. 1m vlieseline 

en 36 zelfklevende speciale 

etiketten

Keuze uit 8 leuke motieven Wasmachine- en vaatwasser 

bestendig    

tot
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TEXTIELSTEMPEL_PRINTY TYPOMATIC

18,98 22,99

BTW excl. BTW incl.

157408 Label Your Life_ Kledingstempel om zelf samen te stellen

max. 37 x 13 mm
max. 3 regels tekst - 4 mm schrifthoogte

 1 stempel met aantrekkelijke indexkaart
 1 letterset met 8 leuke motieven 
 1 stempelkussen met zwarte textielinkt
 36 etiketten in 3 afmetingen
 1 meter strijkvlieseline

In toonbankdisplay met 5 individuele 
verpakkingen verkrijgbaar

7,02 8,50

BTW excl. BTW incl.

157870 Label Your Life_ Navulset

Robuuste etiketten 
48 etiketten met positioneringshulp: voor nauwkeurig stempelen 
In 3 maten voor smalle, compacte en grote afdrukken 
Voor gladde oppervlakken zoals broodtrommels,  
telefoonhoesjes, drinkflessen en nog veel meer 
Op kunststof tot 75°C vaatwasbestendig 
 
Vlieseline 
1 m vlieseline voor ca. 40 afdrukken 
Voor betere leesbaarheid op donkere materialen 
Geschikt voor katoen, synthetische en gemengde weefsels 
Op vlieseline gestempeld – wasbaar tot 60°C

Reserve inktkussen 6/4911 C
1 stempelkussen met zwarte textielinkt

BTW excl. BTW incl.

7750 Textielinkt

28 ml (sneldrogend) 
De stempelinkt voor eenvoudig bestempelen van textiel.  
De textielinkt is huidvriendelijk, dermatologisch getest en 
wasbaar tot 90°C. Geschikt voor alle gangbare textielsoorten 
zoals katoen, gemengde weefsels en polyester. 
 
Verkrijgbaar in de kleur: zwart

1-kleurig

8,25 9,98

Toepassingsmogelijkheden

CREATING ORIGINALS



38

#madewithlove

 vintage

Trodat Vintage 

Het ideale geschenk
CREATING ORIGINALS
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TRODAT VINTAGE_MET STANDAARD TEKSTEN

Vervangkussen / 2 stuks

max. 45 x 15 mm

1 stempel met 6 bijzondere teksten
1 stempelkussen met 3 kleuren
12 etiketten met 3 verschillende designs

andere teksten

19,59 23,70

BTW excl. BTW incl.

162545-Vintage Set 1

162602 
Speciale gelegenheden

4,79  5,80

19,59 23,70

BTW excl. BTW incl.

162550-Vintage Set 2

19,59 23,70

BTW excl. BTW incl.

162544-Vintage Set 3

6,57 7,95

BTW excl. BTW incl.

162616

Speciale gelegenheden

Gelukwensen

Zelf Gemaakt

Vintage etiketten

Drie kleuren

Vervangkussen / 2 stuks

162603 
Gelukwensen

4,79  5,80

Drie kleuren

Vervangkussen / 2 stuks

162601 
Zelf Gemaakt

4,79  5,80

Drie kleuren

max. 45 x 15 mm

1 stempel met 6 bijzondere teksten
1 stempelkussen met 3 kleuren
12 etiketten met 3 verschillende designs

andere teksten

max. 45 x 15 mm

1 stempel met 6 bijzondere teksten
1 stempelkussen met 3 kleuren
12 etiketten met 3 verschillende designs

andere teksten

36 etiketten | 9 verschillende designs
Waterbestendig & ideaal om te bestempelen
Bijzonder geschikt voor trodat vintage-inkt

CREATING ORIGINALS
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TYPOMATIC_PRINTY_om zelf samen te stellen 

Veranderende of nieuwe postcodes, nummers of adressen …
Printy's om zelf samen te stellen bieden flexibiliteit die u in de 
huidige tijd nodig hebt. U klikt zelf de letters op het plaatje.

Eénkleurig inktkussen in de prijs inbegrepen!

CREATING ORIGINALS

  
6003 6004

11,75 14,22

BTW excl. BTW incl.

6005

6003 - rubberen letters, 336 tekens, 3 mm schrifthoogte
6004 - rubberen letters, 288 tekens, 4 mm schrifthoogte
6005 - rubberen letters, 125 tekens, 5 mm schrifthoogte

6003

6004

6005

Vervangkussen / 2 stuks

max. 5 regels tekst; wordt geleverd met:
- 1 set rubberen letters (6003)
  3 mm schrifthoogte: ± 26 karakters/regel
- 1 set rubberen letters (6004)
  4 mm schrifthoogte: ± 21 karakters/regel

39,20 47,43

BTW excl. BTW incl.

4913-typo

1-kleurig 6/4913

8,10 9,80

Vervangkussen / 2 stuks

max. 4 regels tekst; wordt geleverd met:
- 1 set rubberen letters (6003)
  3 mm schrifthoogte: ± 21 karakters/regel
- 1 set rubberen letters (6004)
  4 mm schrifthoogte: ± 17 karakters/regel

36,55 44,23

BTW excl. BTW incl.

4912-typo

1-kleurig 6/4912

7,00  8,47

Vervangkussen / 2 stuks

max. 3 regels tekst; wordt geleverd met:
1 set rubberen letters (6003)
3 mm schrifthoogte: ± 17 karakters/regel

22,80 27,59

BTW excl. BTW incl.

4911-typo

1-kleurig 6/4911

6,40  7,74
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Plaatsen van de letters                   De letters moeten van rechts naar links geplaatst worden (in gespiegelde positie)

TYPOMATIC_PRINTY_om zelf samen te stellen 

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks
max. 8 regels tekst; wordt geleverd met:
- 1 set rubberen letters (6003)
  3 mm schrifthoogte: ± 27 karakters/regel
- 1 set rubberen letters (6004)
  4 mm schrifthoogte: ± 22 karakters/regel

56,55 68,43

BTW excl. BTW incl.

4927-typo

1-kleurig 6/4927

12,20  14,76

Vervangkussen / 2 stuks
max. 7 regels tekst; wordt geleverd met:
- 1 set rubberen letters (6003)
  3 mm schrifthoogte: ± 27 karakters/regel
- 1 set rubberen letters (6004)
  4 mm schrifthoogte: ± 22 karakters/regel

55,05 66,61

BTW excl. BTW incl.

4928-typo

1-kleurig 6/4928

11,60  14,04

Vervangkussen / 2 stuks

max. 2 regels tekst; wordt geleverd met:
1 set rubberen letters (6004), 
4 mm schrifthoogte: ± 15 karakters/regel

51,05 61,77

BTW excl. BTW incl.

4750-typo

2-kleurig 6/4750/2

13,50  16,34
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Letters op de tekstplaat 
zetten

Tekstplaathouder verwisselen Tekst zetten

Indrukken 
en vastzetten

Tekstplaathouder 
eruit drukken

Tekstplaathouder 
erin drukken

  
6003 6004

11,75 14,22

BTW excl. BTW incl.

6005

6003 - rubberen letters, 336 tekens, 3 mm schrifthoogte
6004 - rubberen letters, 288 tekens, 4 mm schrifthoogte
6005 - rubberen letters, 125 tekens, 5 mm schrifthoogte6003

6004
6005

Vervangkussen / 2 stuks

max. 6 regels tekst; wordt geleverd met:
- 1 set rubberen letters (6003)
  3 mm schrifthoogte: ± 21 karakters/regel
- 1 set rubberen letters (6004)
  4 mm schrifthoogte: ± 17 karakters/regel

78,00 94,38

BTW excl. BTW incl.

5253

1-kleurig 6/53

8,00  9,68

Professionals, stempels voor regelmatig gebruik, 
om zelf in elkaar te steken. U klikt zelf de letters op het plaatje.

Inktkussen in de prijs inbegrepen!

TYPOMATIC_PROFESSIONAL 

CREATING ORIGINALS

Vervangkussen / 2 stuks

schrifthoogte datum: 4 mm
voor max. 4 regels tekst; wordt geleverd met:
- 1 set rubberen letters nr. 6003 (schrifthoogte 3 mm)
- 1 set rubberen letters nr. 6004 (schrifthoogte 4 mm)

96,45 116,75

BTW excl. BTW incl.

1-kleurig 6/56

9,30 11,25

2-kleurig 6/56/2

17,90  21,66

5465
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per 2 stuks

 Inbegrepen

 
Balpenvullingen

4,48

4,48
3,70
3,70

HERI_TRENDY BALPENNEN MET STEMPEL  

etui

blauwe inktvulling

 Inbegrepen

                        verkrijgbaar in de kleuren:

3300ZI - mat zilver

3302ZW - mat zwart

3303BL - mat blauw 
                   (verkrijgbaar tot uitputting voorraad)

STAMP + SMARTPEN

46,46

46,46

46,46

12,95

max. afmeting tekstplaat: 30 mm x 7,5 mm
voor max. 2 à 3 lijnen

38,40

38,40

38,40

10,70

  

optie: gravure op de dop

balpen + touchpen + stempel
met de top kunt u navigeren 
op een smartphone of tablet

BTW excl. BTW incl.

etui

blauwe inktvulling

 Inbegrepen

 

                        verkrijgbaar in de kleuren:

3100ZI - mat zilver

3102ZW - mat zwart

3103BL - mat blauw
                   (verkrijgbaar tot uitputting voorraad)

CLASSIC
max. afmeting tekstplaat: 30 mm x 7,5 mm
voor max. 2 à 3 lijnen

optie: gravure op de dop

balpen + stempel

43,20

43,20

43,20

12,95

35,70

35,70

35,70

10,70

BTW excl. BTW incl.

etui

blauwe inktvulling

 Inbegrepen

 

                        verkrijgbaar in de kleuren:

6221ZW - glossy metaal / zwart

6231BL - glossy metaal / blauw

6261BO - glossy metaal / bordeaux

DIAGONAL WAVE
max. afmeting tekstplaat: 30 mm x 7,5 mm
voor max. 2 à 3 lijnen

balpen + stempel

46,88

46,88

46,88

38,75

38,75

38,75

BTW excl. BTW incl.

MINI STAMP

max. afmeting tekstplaat: 32 mm x 7,5 mm

voor max. 3 à 4 lijnen

balpen + touchpen + stempel
met de top kunt u navigeren 
op een smartphone of tablet

57,05

  9,08

12,95

47,15

  7,50

10,70

BTW excl. BTW incl.

etui

blauwe inktvulling

4321ZW - mat zwart

metalen vullingen per 5 stuks 307162 - blauw 
307165 - zwart    

optie: gravure op de dop

755MZW - zwarte inkt

755MBL - blauwe inkt

BTW excl. BTW incl.

duopack

optioneel: gravure
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FORMULESTEMPELS + DATUM,
STEMPELTOEBEHOREN_CLASSIC

schrifthoogte: 4 mm

 

VERZONDEN
BEANTWOORD
GECONTROLEERD
BEHANDELD
INGEKOMEN
ONTVANGEN

CREDIT-NOTA
Betaald p.Giro
Betaald p.Bank
Betaald p.Kas
AANGEMAAND
AFGEGEVEN

tekst kiezen, instelcijfer 
in het venster draaien, 
gekozen tekst is klaar 
om gestempeld te 
worden

 1117 Metalen omhulsel 

voor het opbergen van handstempels

1) 3008
voor 8 stempels (kunststof)

2) 3014
voor 14 stempels (kunststof)

3) 3010/M
voor 10 stempels (metaal)

4) 3016/M
voor 16 stempels (metaal)

5) 3500
stempeleiland voor Printy & Prof.

1)
2)

4)

BTW excl. BTW incl.

5)

 Stempelhouders
  

3)

9,40

11,25

15,75

18,95

12,00

CREATING ORIGINALS

17 nov. 2026  

Handstempels met korte teksten, in combinatie met 
datum – het optimale hulpmiddel bij de organisatie van 
uw kantoor. Eenvoudig instellen van de datum door 
aandrijfwieltjes.

€ 14,75  excl. BTW          € 17,85 incl. BTW

 Stempelkussens
 BTW excl. BTW incl.

  4,00 4,84
  4,70 5,69
  9,75 11,80
22,15 26,80

stempelkussens voor ECO: in 4 maten 

in de kleuren zwart, blauw, rood, groen, violet en onbeïnkt

9051 maat:   90 x   50 mm

9052  maat: 110 x   70 mm

9053  maat: 160 x   90 mm

9054  maat: 210 x 148 mm

11,37

13,61

19,06

22,93

14,52
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DATUMSTEMPELS_CLASSIC

 Stempelkussens
 

 Metalen omhulsel 
     

Mogelijke schrijfwijzen van de datum:
NL = 18 MEI 2026 FR = 18 MAI 2026 MA = 18 - 10 - 2026
EN = 18 MAY 2026 DE = 18 MAI 2026 ISO = 2026 - 10 - 18
 
Standaard leveren wij u de datum in uw taal (NL) of in cijfers (MA).

Engels, Duits en ISO op bestelling.

CREATING ORIGINALS

6,05 7,32

6,05 7,32

7,05 8,53

6,05 7,32

6,05 7,32

7,30 8,83

7,10 8,59

7,10 8,59

7,10 8,59

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

1000 NL schrifthoogte: 3 mm

1000 MA schrifthoogte: 3 mm

1004 MA schrifthoogte: 3 mm

1010 NL schrifthoogte: 4 mm

1010 MA schrifthoogte: 4 mm

1014 MA schrifthoogte: 4 mm
 

1020 NL schrifthoogte: 5 mm

1020 MA schrifthoogte: 5 mm

   vb. van een ISO-datum:
1020 ISO schrifthoogte: 5 mm

D10/02MA schrifthoogte: 10 mm

D15/02MA schrifthoogte: 15 mm

*9062 Micro (tot uitputting voorraad)    formaat: 11 x 7 cm

micro stempelkussens  hoogwaardig, voorbeïnkt, microporeus polymeermateriaal

verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw, rood en groen 

€ 5,20 excl. BTW          € 6,29 incl. BTW
• bevat voldoende inkt voor een jarenlang gebruik

• geen nabeïnkten nodig, veilig kunststof omhulsel met knipsluiting

BTW excl. BTW incl.
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NUMMERSTEMPELS_CLASSIC

150304 

150306  

150308 

150310  

150312  

150404  

150406  

150408  

150410  

150412 

150504 

150506  

150508  

150510 

150512  

150514  

150704  

150706  

150708

150710

150712

150904  

150906  

150908 

150910  

150912  

sc
hr

ift
ho

og
te

 3
 m

m
sc

hr
ift

ho
og

te
 4

 m
m

sc
hr

ift
ho

og
te

 5
 m

m
sc

hr
ift

ho
og

te
 7

 m
m

sc
hr

ift
ho

og
te

 9
 m

m

standaarduitvoering: 
met 4, 6, 8, 10 
of 12 cijfers 

  8,35   10,10

 9,20   11,13

12,25   14,82

17,70   21,42

21,30   25,77

 8,35   10,10 

 9,20  11,13

12,25   14,82

17,70   21,42

21,30   25,77

 9,20  11,13

 10,25   12,40

13,60 16,46

19,60  23,72

23,60   28,56

29,50  35,70

CREATING ORIGINALS

BTW excl. BTW incl.

19,45   23,53

22,35   27,04

33,30  40,29

40,00   48,40

46,05  55,72 

19,45  23,53

22,35   27,04

33,30  40,29

40,00   48,40

46,05 55,72
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NUMMERSTEMPELS_CLASSIC

De nummerstempels kunnen voorzien worden van banden met letters: 
van “A tot en met M” of van “N tot en met Z” (tot en met 15 mm). 

Belangrijk !  Prijsverhoging voor deze uitvoering bedraagt:
 · voor 3-4 en 5 mm: prijs x 2,4 · voor 7 en 9 mm: prijs x 2 · voor 12 en 15 mm: prijs x 1,8

48,00  58,08

57,55  69,64

83,45   100,97

CREATING ORIGINALS

schrifthoogte 12 mm

151204

151206

151208

151504

151506

151508

151510 

schrifthoogte 15 mm

schrifthoogte 18 mm

151804

151806

151808

151810

BTW excl. BTW incl.

48,00   58,08

57,55  69,64

83,45   100,97

100,25 121,30

51,25  62,01

61,50 74,42

89,25 107,99

107,05   129,53
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0732 0742 0757 0767 0777 0787 07970747

0932 0942 0947 0957 0967 0977 0987 0997 0909

1232 1242 1247 1257 1267 1277 1287 1297 1212

1732 1742 1747 1757 1767 1777 1787 1797 1717

2232 2242 2257 2267 2277 2287 22972247 2222

2742 2757 2767 2777 2787 27972732 2747 2727

3257 3267 3277 3287 32973242 32473247 3232

Prijzen
- rood  = BTW excl.
- zwart = BTW incl.

- eenheidsprijzen volgens 
 formaat in mm
- met of zonder kader

Opgelet !
dit zijn nuttige formaten
bv. ECO HV2267 = volledig 
te benutten opp. in mm

Bestel steeds “HV (+ code)”

STEMPELS IN HOUT_ECO

1 à 2 lijnen

2 à 3 lijnen

3 à 4 lijnen

4 à 5 lijnen

5 à 6 lijnen

5 à 7 lijnen

7 à 8 lijnen

 9,75 11,85 13,45
 11,80 14,34 16,27

11,85

14,34

 16,05 17,70 21,80
 19,42 21,42 26,38

15,95
19,30

 17,70 19,95 24,00
 21,42 24,14 29,04

17,20
20,81

 19,20 22,35 26,45
 23,23 27,04 32,00

19,75
23,90

 23,10 26,45 30,25
 27,95 32,00 36,60

23,25

28,13

   25,85 28,90 32,85

 31,28 34,97 39,75

25,80
31,22

 28,05 31,20 35,20
 33,94 37,75 42,59
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zonder tekstvenster

4257 4267 4277 4287 4297

 4767

3747 3757 3767 3777 3787 37973742 3737

4242

4787 4797 4747

4247

 Stempelkussens
 BTW excl. BTW incl.

  4,00 4,84
  4,70 5,69
  9,75 11,80
22,15 26,80

stempelkussens voor ECO: in 4 maten en 

in de kleuren zwart, blauw, rood, groen, violet en onbeïnkt

9051 maat:   90 x   50 mm

9052  maat: 110 x   70 mm

9053  maat: 160 x   90 mm

9054  maat: 210 x 148 mm

STEMPELS IN HOUT_ECO

9 à 10 lijnen

10 à 11 lijnen

12 à 14 lijnen

29,40
35,57

31,60
38,24

40,20
48,64 

 30,20 33,25 37,35
 36,54 40,23 45,19

 32,55 35,50 39,55
 39,39 42,96 47,86

  40,20 44,00
  48,64 53,24 
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STEMPELINKTEN VOOR OP KANTOOR_NORIS

 110S
 

  3,05 3,69

20,15 24,38

58,40 70,66

  4,60 5,57

 Inkt OP WATERBASIS  
 o.m. voor Trodat stempelkussens:
 zwart, blauw, rood, groen, violet

110S/25 25 ml

110S/250 250 ml

110S/1L 1 L

110S/25 110s 25 ml in speciale kleuren:
 bruin, bordeaux, fuchsia, oranje, geel, wit
 (prijs per stuk)

 210
 

  5,00 6,05

24,35 29,46

 Inkt MET OLIE  
 o.m. voor Reiner of metalen stempels      
 zwart, blauw, rood, groen

210/25 25 ml

210/250 250 ml

 110RX spray
 

15,70 19,00110RX Reinigingsspray

 75 ml 
 voor polymeer- en rubberstempels,
 ook voor metalen stempels

 Noris kussen C3 en C2
 

  3,05 3,69

  3,35 4,05

 Stempelkussen met metalen deksel
 Inkt: zwart, blauw, rood

C3 56 x 90 mm beïnkt

C2 80 x 120 mm beïnkt

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.
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Grotere verpakkingen: 
prijs op aanvraag

SPECIALE STEMPELINKTEN_NORIS

 110 UV-inkt

14,60 17,67
 

  5,60 6,78

20,85 25,23

  5,00 6,05

 UV-inkt enkel zichtbaar onder UV-lamp

110 UV-SET(ZL) SET: 2x 110 UV + kussen GR 2 
 onbeïnkt zonder lamp

110 UV/25 UV-inkt zichtbaar onder UV-licht 25 ml

110 UV/250 UV-inkt zichtbaar onder UV-licht 250 ml

GR 2  80 x 120 mm - kussenmaat 62 x 105 mm 
  onbeïnkt

 116 Niet-giftige inkt

12,45 15,06

45,55 55,12

 Stempelinkt speciaal voor kinderen:
 blauw, rood en zwart (niet-giftig)

116/50 50 ml

116/250 250 ml

 325 Textielinkt
 

16,25 19,66

30,70 37,15

 Textielinkt voor het merken van kledij
 Wasbestendig voor een aantal beurten 
 Enkel kleur zwart
 Ook bruikbaar bij Printy en Professional

325/50 50 ml

325/250 250 ml

 117 Neoninkt

  5,90 7,14

 Neon inktflesje van 25 ml

117/25 fluo geel, groen, oranje, dieporanje of roze

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.
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Ondergrond Inktnr.

ABS (kunststof) 007, 191, 199
Aluminium 007, 130, 191, 199
Aluminiumfolie 007, 191, 199
Autoplaten (metaal) 130

Bakeliet 007, 191, 199
Ballen 007, 191, 199
Behangpapier 110
Beton 410, 199
Blik 130, 199
Boterpapier  119
Brandblusapparaat 130
Brandweerslang 199

CD 007, 191
Cellofaan 199
Celluloid 199
Chroom 130, 199

Dozen (karton) 110S, 007, 112, 191, 199
 
Eieren 170
Email 199
Etiketten 007, 191, 199

Foto’s (achterzijde) 007, 191, 199

Glas 007, 191, 199

Hout (ruw) 007, 191, 410
Hout (vernist of gelakt) 007, 191, 199

IJzerdelen 130, 199

Kaas 510
Kisten (hout) 007, 191, 199
Koper 130, 199
Kunststof 196, 199

Laken 325, 199
Leder 007, 191, 199
Linnen 007, 325, 191, 199

Ondergrond Inktnr.

Metaalstempels (kantoor) 210
Metaal (alle soorten) 007, 191, 130, 199
Metaal (ruw) 007, 191, 199
Mousse 007, 191, 199

Naamplaat 007, 191, 199

Paletten 007, 191
Papier (kantoorgebruik) 110, 110S
Papier transparant 007, 191, 199
Papier zakken 110S
Perkament 007, 191, 199
Plastic folie 196, 199
Plastic (ruw) 196, 199
Polypropyleen 196, 199
PVC 007, 191, 199

Rubber 007, 191, 199

Staal 007, 191, 199
Spiegel (achterwand) 007, 191, 199
Stempelgreep 007, 191, 199
Stof 325

Tapijt 007, 191, 199
Tegels 007, 191, 199
Triplex 007, 410, 191, 199

Verpakking voeding 119
Vloertegels 007, 191, 199

Wol 325, 199

Zeil (tent) 007, 191, 199
Zink 007, 130, 191, 199

VOOR ELKE TOEPASSING EEN PASSENDE INKT_NORIS



53

SNELDROGENDE INKTEN_NORIS

Grotere verpakkingen: 
prijs op aanvraag

 
 Sneldrogende inkt voor zelf-inktende 
 stempels, printy en professional
007/30 30 ml zwart, rood, blauw, wit
007/250 250 ml zwart, rood, blauw, wit
007/1L 1 L zwart, rood, blauw, wit
007/250RM 250 ml reinigings- en verdunningsmiddel 
007/1LRM 1 L reinigings- en verdunningsmiddel

 Sneldrogende inkt voor 
 niet-poreuze oppervlakken. 
 3 à 4 min. droogtijd, handstempels

 
191-25 25 ml blauw, groen, rood of zwart 
 25 ml wit of geel
191/250 250 ml blauw, groen, rood of zwart 
 250 ml wit of geel
191/1L 1 L blauw, groen, rood of zwart 
 1 L wit of geel
191/250RM 250 ml reinigings- en verdunningsmiddel
191/1LRM 1 L reinigings- en verdunningsmiddel

 Sneldrogende inkt met een droogtijd van  
 ± 60 sec. Werkt zelfs op PE en PP. 
199PO/50 50 ml zwart, blauw, rood of groen 
433/50 50 ml wit en geel hooggepigmenteerd
199PO/250 250 ml zwart, blauw of groen
199PO/250 250 ml rood 
433/250 250 ml wit en geel hooggepigmenteerd 
199PO/1L 1 L zwart, blauw of groen
199PO/1L 1 L rood 
433/1L 1 L wit en geel hooggepigmenteerd
199RM/250 250 ml reinigings- en verdunningsmiddel
199RM/1L 1 L reinigings- en verdunningsmiddel
119/250 250 ml blauw, rood of zwart
 voor verpakking van voeding/diepvries/ 
 boterpapier. 

Versatile Versatile stempelkussen - onbeïnkt
 Speciaal voor sneldrogende inkt
 buitenformaat 95 x 125 mm 
 kussenmaat    65 x 105 mm
 
 Groot stempelkussen in metalen doos
 voor industrieel gebruik - onbeïnkt
0909 ON   90 x   90 mm - kussenmaat   75 x   75 mm
0812 ON   80 x 120 mm - kussenmaat   70 x 110 mm
1015 ON 100 x 150 mm - kussenmaat   84 x 133 mm
1020 ON 100 x 200 mm - kussenmaat   84 x 180 mm
1520 ON 150 x 200 mm - kussenmaat 130 x 180 mm
1525 ON 150 x 250 mm - kussenmaat 130 x 230 mm
1821 ON 180 x 210 mm - kussenmaat 170 x 190 mm 
2030 ON 200 x 300 mm - kussenmaat 180 x 280 mm

BTW excl. BTW incl.

    7,50 9,08
  41,40 50,09
125,25 151,55
  33,15 40,11
  80,35 97,22

 

 
  4,60 5,57
  5,60 6,78
19,55 23,66
23,25 28,13
63,00 76,23
74,65 90,33
18,50 22,39
43,95 53,18

10,15 12,28
12,45 15,06
19,85 24,02
20,00 24,20
24,90 30,13
62,70 75,87
66,50 80,47
79,25 95,89
18,10 21,90
40,20 48,64
 
41,35 50,03

19,90 24,08

35,75 43,26
39,65 47,98
41,40 50,09
61,30 74,17
73,70 89,18
76,55 92,63
75,40 91,23
97,35 117,79
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DROOGSTEMPELS_PERNUMA

Voor regelmatig tot intensief gebruik 

Preegstempels maken afdrukken in reliëf, zonder inkt. Ze zijn vaak gebruikt 
om diploma's of andere officiële documenten van authenticiteit te voorzien 
of om enveloppen, uitnodigingen, ... extra stijl te geven. 
 Hoe dik is het papier?
 Vermeld steeds de dikte van het papier bij de bestelling,  
 want ook de groeven van de stempelplaat worden hierop afgestemd!

PERNUMA GmbH
K e n n z e i c h n u n g s Systeme

Bij bestelling graag uw keuze doorgeven: links, rechts, boven of onder

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  
assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que ONDER

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 
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assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  
assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que ONDER

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 
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assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  
assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que ONDER

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 

  tatiled aiuq depsatpulO eipulom souq masuiqes siitsila rollunimisi
assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que

R
EC

H
TSA B C D A B C D

ABCD ABCD

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que

LIN
K

S

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit mo-
lorecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit 
volorit es aut landit rem que pedia aut evendis 
cilitas nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest 
inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quunti-
usam quos molupie O luptasped quia delitat assi 
berit eliqui isiminullor alistiis seqiusam quos 
molupie Oluptasped quia delitat  assi berit eliqui 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta 
volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que

BOVEN
Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 
isiminullor alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  
assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que ONDER

Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti 
consequis commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam 
quos molupieOluptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis sequam reratur, natecerum rerunditias dolor a coritIhicte 
videremodit volorit es aut landit rem que pedia aut evendis cilitas 
nis sum que Tota nim aut ent, temquiatest inulliasit molorecto 
minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, simillam 
quuntiusam quos molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui 

  tatiled aiuq depsatpulO eipulom souq masuiqes siitsila rollunimisi
assi berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad quam, 
simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia delitat 
assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, natecerum 
rerunditias dolor a coritIhicte videremodit volorit es aut landit 
rem que pedia aut evendis cilitas nis sum que Tota nim aut 
ent, temquiatest inulliasit molorecto minte volupti consequis 
commolupta volor aut ad quam, simillam quuntiusam quos 
molupie O luptasped quia delitat assi berit eliqui isiminullor 
alistiis seqiusam quos molupie Oluptasped quia delitat  assi 
berit eliqui isimis cilitas nis sum que rem que nis sum  que
orecto minte volupti consequis commolupta volor aut ad 
quam, simillam quuntiusam quos molupieOluptasped quia 
delitat assi berit eliqui isiminullor alistiis sequam reratur, 
natecerum isimis cilitas nis sum que rem que nis sum que
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PERFOSET 1/P - Pernuma 
  BTW excl. BTW incl.

inclusief gravure

896,00 1084,16

180,00 217,80

stevige blinddrukpers voor papier tot 250 gram
ronde gravure: max Ø 38 mm
bekdiepte: 75 mm - diepte instelbaar
formaat toestel (zdr. hendel): ca. 420 x 120 x h.300 mm
voordelen: stevige pers; bekdiepte instelbaar

Veiligheidslot optioneel mits supplement

PERFOSET 2/P - Pernuma 
  BTW excl. BTW incl.

inclusief gravure

1060,00 1282,60

  180,00 217,80

stevige blinddrukpers voor papier tot 250 à 300 gram
ronde gravure: max Ø 53 mm
bekdiepte: 110 mm - diepte instelbaar
formaat toestel (zdr. hendel): ca. 450 x 175 x h.445 mm

Veiligheidslot optioneel mits supplement

Groter formaat mogelijk, max Ø 73 mm op aanvraag

PERFOSET E/P Pernuma - Elektrisch 230 volt
  BTW excl. BTW incl.

prijs op aanvraag

zware blinddrukpers met elektrische motor 
voor papier tot 250 à 300 gram
ronde gravure: max Ø 73 mm
bekdiepte: 105 mm - diepte instelbaar
formaat toestel: ca. 355 x 190 x h.320 mm - gewicht 26 kg
Veiligheidslot optioneel mits supplement

Voetpedaal optioneel mits supplement

EMBOSSET Pernuma - Elektrisch
  BTW excl. BTW incl.

prijs op aanvraag

stevige blinddrukpers met elektrische motor 
voor papier tot 250 à 300 gram
ronde gravure: max Ø 43 mm
bekdiepte: 70 mm - diepte instelbaar
formaat toestel: ca. 260 x 275 x h.265 mm - gewicht 15,5 kg
bediening met drukknop
Standaard met veiligheidslot

Voetpedaal optioneel mits supplement
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DROOGSTEMPELS_TRODAT IDEAL SEAL en SHINY 

ED - Shiny
BTW excl. BTW incl.

gravure zonder logo

  85,00 102,85

gravure met logo

115,00 139,15

kleine blinddrukpers voor papier tot 100 gram
beschikbaar in:
   - ronde gravure: max. Ø 39 mm
   - rechthoekige gravure: max. 48 x 23 mm
   - vierkant gravure: max. 39 x 39 mm
bekdiepte: 55 mm
formaat toestel (zdr. hendel): ca. 53 x 115 x h.62 mm
voordelen: compact; laagdrempelig; zachte prijs

EH - Shiny
BTW excl. BTW incl.

gravure zonder logo

 99,00 119,79

gravure met logo

129,00 156,09

kleine blinddrukpers, bureaumodel
voor papier tot 160 gram
beschikbaar in:
   - ronde gravure: max. Ø 48 mm
   - vierkant gravure: max. 48 x 48 mm
bekdiepte: 75 mm
formaat toestel (zdr. hendel): ca. 56 x 157 x h.93 mm
voordelen: compact; laagdrempelig
is een kleine pers, zo kunt u meer kracht zetten

ELR - Shiny 
BTW excl. BTW incl.

gravure zonder logo

260,00 314,60

gravure met logo

290,00 350,90

middelgrote blinddrukpers voor papier tot 200 à 250 gram
beschikbaar in:
   - ronde gravure: max. Ø 48 mm
bekdiepte: 120 mm - diepte instelbaar
formaat toestel (zdr. hendel): ca. 71 x 235 x h.119 mm
voordelen: stevige pers; bekdiepte instelbaar; 
goede prijs, toch mogelijkheid om dikker papier te markeren

 Voor regelmatig gebruik

 IDEAL SEAL - Trodat
BTW excl. BTW incl.

gravure zonder logo

  79,00 95,59

gravure met logo

109,00 131,89

kleine blinddrukpers/tang voor papier tot 100 gram
beschikbaar in:
   - ronde gravure: max. Ø 39 mm of Ø 49 mm 
   - rechthoekige gravure: max. 23 x 48 mm
bekdiepte: 55 mm
formaat toestel (zdr. hendel): ca. 25 x 115 x h.65 mm
voordelen: compact; laagdrempelig; 
is zowel een tang als een kleine pers; afdrukgrootte

CREATING ORIGINALS

Voor sporadisch gebruik 

Welk type uw klant kiest, hangt af van:
- Hoe vaak zal de consument de blinddrukstempel gebruiken?
- Hoe groot moet de afdruk zijn?
- Op welke plaats van het document komt de blinddruk?
 Een toestel met instelbare bekdiepte geeft hierin meer vrijheid,  
 want u kunt het papier meer of minder doorschuiven- 
 Hoe dik is het papier?
 Vermeld steeds de dikte van het papier bij de bestelling,  
 want ook de groeven van de stempelplaat worden hierop afgestemd!
Leveringstermijn van alle modellen: 1 week na goedkeuring van de proef.
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AUTOMATISCHE NUMMERSTEMPELS_REINER

 zonder tekstplaat
Voor dagelijks gebruik. Inktkussen inbegrepen in de prijs.

nummer verspringt automatisch
zelfinktend - inkt met olie

B2 

zeer goede uitvoering met metalen montuur
6 rijen cijfers: 3,5 - 4,5 - 5,5 mm hoogte
0, 1, 2, 3, 4 x herhalend, met verzonken nullen

  

130,00 157,30

16,70 20,21

Lettertype Antiqua Lettertype Block

B6K 

moderne onbreekbare montuur in kunststof,
6 rijen cijfers: 4,5 - 5,5 mm hoogte
0, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 20 x herhalend, met of zonder nullen

Ref. 200185-010 zwart of Ref. 200185-011 rood, kussen + houder Duopack

B6K/8 

lichte uitvoering

66,00 79,86

16,70 20,21

86,00 104,06

17,40 21,05

Lettertype Antiqua Lettertype Block

B6 
 

75,00 90,75

16,70 20,21

95,00 114,95

17,40 21,05

moderne metalen montuur, 
6 rijen cijfers in speciaal metaal: 4,5 of 5,5 mm hoogte
0, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 20 x herhalend, met of zonder nullen

B6/8 

Lettertype Antiqua Lettertype Block

idem met 8 rijen cijfers

Ref.Type 2 - 200182 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. Type 1 - 10542 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. 200185-010 zwart of Ref. 200185-011 rood, kussen en houder  Duopack

Ref. Type 2 - 200182 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

idem met 8 rijen cijfers

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.
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nummer verspringt automatisch
zelfinktend - inkt met olie

AUTOMATISCHE NUMMERSTEMPELS_REINER

 zonder tekstplaat
Voor intensief gebruik. Inktkussen inbegrepen in de prijs.

C1/7 
 

267,00 323,03

16,70 20,21

307,00 371,47

14,00 16,94

307,00 371,47

17,70 21,42

C1/8

robuust metalen montuur, 
7 rijen cijfers in speciaal metaal:  3,5 - 4,5 of 5,5 mm hoogte
0, 1, 2, 3 of 4 x herhalend, verzonken nullen

idem met 8 rijen cijfers

Lettertype Antiqua Lettertype Block

 mm4,5

4,5 mm

5,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ref. Type 1 - 10542 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. 13053 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. 30053 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

C1/10 
 

389,00 470,69

17,70 21,42

robuust metalen montuur, 
10 rijen cijfers in speciaal metaal:  4,5 mm hoogte
0, 1, 2, 3 of 4 x herhalend

4,5 mm

Lettertype Antiqua Lettertype Block

Ref. 30053 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

10542
200182
200185-010
200185-011
13521
30057
30057
221031
201190
30057
30160
222047
68022
250075
76093
141078

rood/zwart
rood/zwart

zwart
rood

rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart
rood/zwart

type 1
type 2

13053
30053
30053
221026
201021
30053
30153
222037
type 4
250041
231091
222037-001

Bestelcode Kleur Ref. op houder Modellen Schrijfhoogte Duopack Btw incl.

3,5 - 4,5 - 5,5 mm
4,5 - 5,5 mm
4,5 - 5,5 mm
4,5 - 5,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
3,5 - 4,5 - 5,5 mm
4 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm

Inktkussens

16,70
16,70
17,40
17,40
14,00
17,70
17,70
11,30
19,70
17,70
17,70
11,80
26,00
20,50
33,90
17,00

B2,C1 (7 rijen), C, CS, CK, 69/a
B6 (6 rijen), B6K (6 rijen)
B6 (8 rijen), B6K (8 rijen)
B6 (8 rijen), B6K (8 rijen)
C1 (8 rijen)
C1 (8 rijen)
C1 (10 rijen)
D28
ND6K (6 rijen)
9
9
D28bN,D28b,D28bl,D280
N53/a,DN53/a, D53, D53A, D53V
D41, D41Z, N41a, DN41a
DN65a, D65
D28c

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.

20,21
20,21
21,05
21,05
16,94
21,42
21,42
13,67
23,84
21,42
21,42
14,28
31,46
24,81
41,02
20,57
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AUTOMATISCHE DATUM-NUMMERSTEMPELS_REINER

 zonder tekstplaat

Automatische nummer- datumstempels zonder plaat.

Inktkussen inbegrepen in de prijs.

ND6K 
 

158,00 191,18

19,70 23,84

9
 

396,00 479,16

17,70 21,42
17,70 21,42

moderne onbreekbaar montuur in kunststof,
nummer : 6 rijen cijfers, raderen in speciaal metaal 
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 + 20 x herhalend,
 met of zonder nullen, antiqua schrift
datum: rechts in MA (cijfers) of ISO afgekort jaartal
 datum: verstelbaar met stift, 4,5 mm hoogte, blokschrift

robuuste metalen montuur
nummer :  6 rijen cijfers, raderen in speciaal metaal, 
 rechts of links van de datum, antiqua- of blokschrift
 0, 1, 2, 3 of 4 x herhalend, verzonken nullen
datum:  verstelbaar met stift, 4,5 of 5,5 mm hoogte, blokschrift

Ref. 201021 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. 30053 (4,5 mm) - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. 30153 (5,5 mm) - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

BTW excl. BTW incl.

BTW excl. BTW incl.
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AUTOMATISCHE NUMMERSTEMPELS_REINER     
 met tekstplaat

Automatische nummerstempels met plaat.

Inktkussen inbegrepen in de prijs.

N53a 
 

509,00 615,89

26,00 31,46

graveerplaat 50 x 30 mm
houder in metaal,
6 rijen cijfers van 4 mm, antiqua- of blokschrift, 
raderen speciaal metaal,
0, 1 of 2 x herhalend

CFBA BELGIE

Te Behandelen

D28bN 
 

284,35 344,06

11,80 14,28

graveerplaat 35 x 20 mm
kleine en handige metalen montuur,
6 rijen cijfers van 4 mm, antiqua- of blokschrift, raderen speciaal 
metaal, 0 of 1 x herhalend

ATV 

In behandeling

Kasboek - Blz.

geboekt

Lettertype Antiqua Lettertype Block

Ref. 222037 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. Type 4 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

nummer verspringt automatisch
zelfinktend - inkt met olie

BTW excl. BTW incl.

gravure tekst inbegrepen

BTW excl. BTW incl.

gravure tekst inbegrepen
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DATUMSTEMPELS_REINER 

 met tekstplaat

zelfinktend - inkt met olie

Ingekomen

........................

 D28b 
              

graveerplaat 35 x 20 mm
metalen frame, raderen speciaal metaal, verstelbaar door druktoets, 
leverbaar met afgekorte maanden in letters, enkel in blokschrift
cijferhoogte 4 mm

Ref. 222037 - kussen + houder, zwarte of rode inkt Duopack

208,00 251,68

11,80 14,28

BTW excl. BTW incl.

gravure tekst inbegrepen
2 lijnen met kader

 D28c 
              

 

17,00 20,57

 graveerplaat diameter 30 mm
 metalen frame, raderen speciaal metaal, 
 verstelbaar door druktoets, 
 leverbaar met afgekorte maanden in  
 letters, enkel in blokschrift 
 cijferhoogte 4 mm

Ref. 222037-001 - kussen + houder, zwarte inkt, bestelcode 141078 Duopack

BTW excl. BTW incl.

prijs op aanvraag

 D53V

394,05 476,80

 

26,00 31,46

graveerplaat 50 x 30 mm
metalen frame, zichtbaar venster voor datum,
raderen speciaal metaal, verstelbaar door druktoets, afgekorte 
maanden in letters of cijfers, cijferhoogte 4 mm, blokschrift

Ref. Type 4 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

BTW excl. BTW incl.

gravure tekst inbegrepen
2 lijnen met kader
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AUTOMATISCHE DATUM-NUMMERSTEMPELS_REINER   
 met tekstplaat
 Voor dagelijks gebruik. Inktkussen inbegrepen in de prijs.

 DN53a

565,40 684,13

26,00 31,46

615,80 745,12

26,00 31,46

 DN53a

graveerplaat 50 x 30 mm
houder in hoogwaardig metaal,
nummer :  5 rijen cijfers, raderen in speciaal metaal,
 links of rechts van de datum
 0, 1 of 2 x herhalend
datum :  verstelbaar door druktoets
 4 mm, blokschrift 

graveerplaat 50 x 30 mm
houder in hoogwaardig metaal,
nummer : 6 rijen cijfers, raderen in speciaal metaal,
 links of rechts van de datum
 0, 1 of 2 x herhalend
datum :  verstelbaar door druktoets
 4 mm, blokschrift

(5-cijfers)

(6-cijfers)

Ref. Type 4 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

Ref. Type 4 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

nummer verspringt automatisch
zelfinktend - inkt met olie

BTW excl. BTW incl.

gravure tekst inbegrepen

gravure tekst inbegrepen

 DN65a/DR
  gravure

657,80 795,94

33,90 41,02

graveerplaat 65 x 30 mm
gelakte houder (heel solide)
nummer : 6 rijen cijfers aan linkerzijde, antiqua
 0, 1, 2, 3 of 4 x herhalend
datum : 4 mm hoogte, blokschrift
 verstelbaar door druktoets
 rechts van nummer

*datum links: prijs op aanvraag

Ref. 231091 - kussen + houder, zwarte of rode inkt  Duopack

BTW excl. BTW incl.

gravure tekst inbegrepen
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SWOP-Pad, het originele Trodat vervangkussen voor Printy en Professional 
waarborgt een gelijkmatige uitstekende afdrukkwaliteit – van de eerste tot 
de laatste afdruk.

SWOP-PAD VERVANGKUSSEN_

Tekstrubber kleven
1. Stempel indrukken en blokkeren
2. Beschermfolie verwijderen
3. Toestel met Trodat logo naar u toe 
 houden en tekstrubber kleven

Datum of nummer instellen
1. De stempel indrukken en vastzetten
2. Tandwieltjes verdraaien naar gewenste datum of nummer
3. Om te ontgrendelen, iets meer indrukken en dan loslaten

Aanpassen niveau datum  
aan niveau tekstplaathoogte

AFDRUKKWALITEIT_
2-componenten-kussenblok en exacte 
dosering van de inkt waarborgen een 
gelijkmatige uitstekende afdrukkwaliteit

TWEE IN ÉÉN_
voor datumstempels en andere 

speciale toepassingen zoals bijv. 
zegelstempels zijn ook tweekleurige 

SWOP-Pads verkrijgbaar
in rood en blauw

DE VOORDELEN SPREKEN VOOR ZICH_

• Netjes vervangen van het kussen in een handomdraai.
• 2-componenten-kussenblok zorgt voor vele gelijkmatige afdrukken, net als gedrukt.
• Precieze dosering op een tiende gram van de inkt verhindert dat de inkt uitloopt.
• Niet-giftige kleurstoffen en vrij van zware metalen, ecologisch verantwoord.
• Vier standaardkleuren (zwart, blauw, rood, groen) 
 en 2-kleurige SWOP-Pads voor datumstempels en speciale toepassingen.
• Alle Trodat inkten zijn documentecht.
• Bestaat ook: SWOP-PAD Clothing Marker voor het bestempelen van textiel. 
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TEKSTVERANDERING_bestaand toestel

PRIJZEN TEKSTRUBBER INCLUSIEF 1 NIEUW INKTKUSSEN_

Voor een goede afdruk bij tekstwijziging altijd een nieuw inktkussen.

PRIJS/1 stuk

Excl. BTW Incl. BTW

ARTIKEL

Tekst 4907
Tekst 4908
Tekst 4910
Tekst 4911 
Tekst 4912
Tekst 4913
Tekst 4914
Tekst 4915
Tekst 4916
Tekst 4917
Tekst 4918
Tekst 4921 
Tekst 4922
Tekst 4923
Tekst 4924
Tekst 4925
Tekst 4926
Tekst 4927
Tekst 4928
Tekst 4929
Tekst 4931
Tekst 4933
Tekst 4941
Tekst 4612
Tekst 46019
Tekst 46025
Tekst 46030 (oud)
Tekst 4630
Tekst 4638
Tekst 4642
Tekst 46040
Tekst 46045
Tekst 46050
Tekst 44045
Tekst 44055

   MET DATUM

Tekst 4724
Tekst 4726
Tekst 4727
Tekst 4729
Tekst 4731
Tekst 4750
Tekst 4813
Tekst 4850
Tekst 46130
Tekst 46140
Tekst 46145

MOBILE PRINTY

Tekst 9411
Tekst 9511
Tekst 9412
Tekst 9512
Tekst 9413
Tekst 9425
Tekst 9430

SWOP PAD

6/4907
6/4908
6/4910
6/4911
6/4912
6/4913
6/4914
6/4915
6/4916
6/4817
6/4918
6/4921
6/4922
6/4923
6/4924
6/4925
6/4926
6/4927
6/4928
6/4929
6/4931
6/4933
6/4750
6/4612

6/46019
6/46025
6/46030
6/4630
6/4638
6/4642

6/46040
6/46045
6/46050
6/44045
6/44055

6/4924
6/4926
6/4927
6/4929
6/4931
6/4750
6/4817
6/4850

6/46030
6/46040
6/46045

       

6/9411
6/9511
6/9412
6/9512
6/9413
6/9425
6/9430

10,35
10,45
14,40
18,60
23,15
26,65
27,85
28,80
16,20
15,95
21,65
12,15
15,60
24,40
26,70
35,70
37,45
34,70
33,45
31,25
34,60
20,45
24,05
11,95
20,20
25,55
28,90
27,30
32,65
34,40
32,45
36,10
45,30
30,60
32,00

29,25
35,80
30,95
28,10
34,65
19,80
14,20
12,65
26,80
29,95
35,90

18,60
18,60
23,20
23,20
26,75
25,75
30,25

12,52
12,64
17,42
22,51
28,01
32,25
33,70
34,85
19,60
19,30
26,20
14,70
18,88
29,52
32,31
43,20
45,31
41,99
40,47
37,81
41,87
24,74
29,10
14,46
24,44
30,92
34,97
33,03
39,51
41,62
39,26
43,68
54,81
37,03
38,72

35,39
43,32
37,45
34,00
41,93
23,96
17,18
15,31
32,43
36,24
43,44

22,51
22,51
28,07
28,07
32,37
31,16
36,60

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

TRODAT PRINTY PRIJS/1 stuk

Excl. BTW Incl. BTW

ARTIKEL

Tekst 5200
Tekst 5203
Tekst 5204
Tekst 5205
Tekst 5206
Tekst 5207
Tekst 5274
Tekst 5208
Tekst 5215
Tekst 52040
Tekst 52045
Tekst 5211
Tekst 5212

   MET DATUM

Tekst 5430
Tekst 5431
Tekst 5440
Tekst 5460
Tekst 5470 (oud)
Tekst 5474
Tekst 5480
Tekst 5415
Tekst 54045
Tekst 54110
Tekst 54120
Tekst 5466

   MET CIJFERS

Tekst 5558/PL
Tekst 55510/PL

SWOP PAD

6/50
6/53
6/56
6/55
6/56
6/57
6/58
6/58
6/15

6/52040
6/15

6/511
6/512

6/50
6/50
6/53
6/56
6/57
6/58
6/58
6/15
6/15

6/511
6/512

6/56

6/56
6/56

24,15
26,05
27,90
31,65
33,65
36,45
39,00
44,25
39,45
36,00
39,45
52,10
76,55

22,00
22,00
24,40
32,35
35,90
38,45
44,25
39,45
39,45
53,15
66,05
32,30

32,30
32,30

29,22
31,52
33,76
38,30
40,72
44,10
47,19
53,54
47,73
43,56
47,73
63,04
92,63

26,62
26,62
29,52
39,14
43,44
46,52
53,54
47,73
47,73
64,31
79,92
39,08

39,08
39,08

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

TRODAT PROFESSIONAL

4000
4010
4030
4031
4200
4203

4204
4206
4207
4208
4400
4410

4420
4430
4430/L
4431
4440
4460

4470
4480
4022
4117
4546
4558

4558/PL
45510
45510/PL

oude artikel nummers

PROFESSIONAL (MODELLEN, MEER DAN 25 JAAR OUD) 

Inktkussens niet meer verkrijgbaar voor onderstaande artikels
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SWOP-PAD VERVANGKUSSENS_ 

MINIMUM VERPAKKING: 2 STUKS_

5200
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5211
5212
5215
52040
52045
5253
5274

5030
5117
54140
5415
5430
5430/L
5431
5435
5440
5440/L
5460
5465
5466
5470
5474
5480
54110MA
54120MA
54126
5546
55418
5558
5558/PL
55510
55510/PL
55512

6/50
6/53
6/56
6/55
6/56
6/57
6/58

6/511
6/512
6/15

6/52040
6/15
6/53
6/58

6/50
6/56

6/52040
6/15
6/50
6/50
6/50
6/50
6/53
6/53
6/56
6/56
6/56
6/57
6/58
6/58

6/511
6/512
6/512
6/50
6/58
6/56
6/56
6/56
6/56
6/58

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,00
8,00
9,30

11,30
9,30

12,00
17,10
18,10
27,10
15,90
16,00
15,90

8,00
17,10

8,00
9,30

16,00
15,90

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,30
9,30
9,30

12,00
17,10
17,10
18,10
27,10
27,10

8,00
17,10

9,30
9,30
9,30
9,30

17,10

9,68
9,68

11,25
13,67
11,25
14,52
20,69
21,90
32,79
19,24
19,36
19,24

9,68
20,69

9,68
11,25
19,36
19,24

9,68
9,68
9,68
9,68
9,68
9,68

11,25
11,25
11,25
14,52
20,69
20,69
21,90
32,79
32,79

9,68
20,69
11,25
11,25
11,25
11,25
20,69

28,10

28,10
28,10
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
17,90
17,90

21,00
32,40
32,40
36,70
43,30

34,00

34,00
34,00
18,03
18,03
18,03
18,03
18,03
18,03
21,66
21,66

25,41
39,20
39,20
44,41
52,39

    

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6/15/2
-
-

-
-

6/52040/2
6/15/2
6/50/2
6/50/2
6/50/2
6/50/2
6/53/2
6/53/2
6/56/2
6/56/2

-
6/57/2
6/58/2
6/58/2

6/511/2
6/512/2

-
-
-
-
-
-
-
-

 ARTIKEL SWOP-PAD KLEUREN PRIJS/2 STUKS BLAUW/ROOD

    onbeïnkt =  	 Excl. BTW  Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTWx

PROFESSIONAL_

MOBILE PRINTY_

9411
9511
9412
9512
9413
9425 
9430

6/9411
6/9511
6/9412
6/9512
6/9413
6/9425
6/9430

 
 
 
 
 
 
 

x
x 
x
x
x 
x
x

6,40
6,30
7,10
7,00
8,30
9,30

11,70

7,74
7,62
8,59
8,47

10,04
11,25
14,16

 ARTIKEL SWOP-PAD KLEUREN PRIJS/2 STUKS

    onbeïnkt =  	 Excl. BTW  Incl. BTWx

x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x 
x 
x 
x
x

x
x 
x 
x 
x 
x
x
x 
x
x
x
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vervangen inktkussen - Professional
1. De stempel indrukken 
2. Vastzetten
3. Kussen wisselen
4. Om te ontgrendelen,  
 iets meer indrukken en dan loslaten
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SWOP-PAD VERVANGKUSSENS_ 

MINIMUM VERPAKKING: 2 STUKS_

PRINTY_

4907
4908
4910
4911 (typo)
4911 (textiel)
4912 (typo)
4913 (typo)
4914
4915
4916
4917
4918
4921
4922
4923 / 4930
4924 / 4940
4925
4926
4927
4928
4929
4931
4933
4941 (4750)
44045
44055
4612
46019
46025
4630
46030 (oud)
46040 (typo)
4638
4642
46045
46050
4724
4726
4727
4729
4731
4750 / 4750L
46119
46125
46130
46140
46145
4800
4810
4813
4816
4817
4820
4822
4836
48313
4846
4850/4850L
4951
4952
4953
4957
4958
4755

6/4907
6/4908
6/4910
6/4911

6/4911TEZW
6/4912
6/4913
6/4914
6/4915
6/4916
6/4817
6/4918
6/4921
6/4922
6/4923
6/4924
6/4925
6/4926
6/4927
6/4928
6/4929
6/4931
6/4933
6/4750

6/44045
6/44055
6/4612

6/46019
6/46025
6/4630

6/46030
6/46040
6/4638
6/4642

6/46045
6/46050
6/4924
6/4926
6/4927
6/4929
6/4931
6/4750

6/46019
6/46025
6/46030
6/46040
6/46045
6/4911
6/4910
6/4817
6/4817
6/4817
6/4911
6/4911
6/4910
6/4817
6/4911
6/4850
6/4911
6/4912
6/4913
6/4927
6/4928
6/4750

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,60
5,80
6,40
6,40

11,40
7,00
8,10
9,50

10,60
9,50
9,50
9,80
5,40
7,00
8,50

11,50
11,80
13,80
12,20
11,60
11,20
11,70

9,40
7,80

11,60
13,40

5,50
7,80
9,10
8,40

11,60
11,30
14,90
15,20
13,40
15,00
11,50
13,80
12,20
11,20
11,70

7,80
7,80
9,10

11,60
11,30
13,40

6,40
6,40
9,50
9,50
9,50
6,40
6,40
6,40
9,50
6,40
6,40
6,40
7,00
8,10

12,20
11,60

7,80

6,68
7,02
7,74
7,74

13,79
8,47
9,80

11,50
12,83
11,50
11,50
11,86

6,53
8,47

10,29
13,92
14,28
16,70
14,76
14,04
13,55
14,16
11,37

9,44
14,04
16,21

6,66
9,44

11,01
10,16
14,04
13,67
18,03
18,39
16,21
18,15
13,92
16,70
14,76
13,55
14,16

9,44
9,44

11,01
14,04
13,67
16,21

7,74
7,74

11,50
11,50
11,50

7,74
7,74
7,74

11,50
7,74
7,74
7,74
8,47
9,80

14,76
14,04

9,44

12,00

20,20
22,40
20,70
19,50
20,20
13,50

15,10
20,50
23,30

10,30

13,50

14,52

24,44
27,10
25,05
23,60
24,44
16,34

18,27
24,81
28,19

12,46

16,34

-
-
-
-
-

6/4912/2
-
-
-
-
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6/4924/2
6/4926/2
6/4927/2
6/4929/2
6/4931/2
6/4750/2

- 
- 

6/46030/2
6/46040/2
6/46045/2

-
-
-
-
- 
-
-
-
-
-

6/4850/2
- 
-
-
-
-

6/4750/2

 ARTIKEL SWOP-PAD KLEUREN PRIJS/2 STUKS BLAUW/ROOD

    onbeïnkt =  	 Excl. BTW  Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTWx

x
x 
x 
x
x 
x 
x 
x
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x 
x 
x
x 
x 
x 
x 
x 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vervangen inktkussen - Printy
1. De stempel indrukken 
2. Vastzetten
3. Kussen wisselen
4. Om te ontgrendelen,  
 iets meer indrukken en dan loslaten
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BESTELBON
Ref.:    Datum:

Bi
j b

es
te

lli
ng

 v
an

 v
er

sc
hi

lle
nd

e 
te

ks
te

n,
 b

on
 k

op
ië

re
n 

a.
u.

b.
 

FACTURATIEADRES:

Firma:

Juridische vorm:

Contactpersoon:

Straat:

Postcode: Gem.:

Tel.: Fax:

BTW:     E-mail:

 toestel met tekst 
 tekstplaatje zonder toestel

TRODAT
PROFESSIONAL

 toestel met tekst  
 tekstplaatje zonder toestel

code toestel:   kleur inkt: aantal: 

...................................................   zwart ex.  .........................................
    blauw   
    blauw/rood (dat.)
    rood
    groen

code kussen:   kleur inkt: aantal: min. 2 st.

6/ ..............................................   zwart ex.  ..................................
w - bleu    blauw  
    rood
    groen
    blauw/rood (dat.)

Tekstopgave:

 identiek als model
 met kaderlijn
 logo
 ronde tekst

Uitlijning:

 gecentreerd

 geblokt

 links

 rechts

Stempel:

Handtekening:

Naam:

VERVANGKUSSENS

code toestel:  kleur toestel: kleur inkt: aantal:

...................................................  rood  zwart ex.  ..........................................
   blauw  rood
   zwart   blauw
   wit  groen
    blauw/rood (dat.)

Gelieve HOOFD- en kleine letters te gebruiken zoals gewenst op de stempel.

CREATING ORIGINALS

stempels voor professionals

TRODAT 
PRINTY

LETTERTYPE



 Openingsuren
 Maandag-Dinsdag-Woensdag 08u15 - 12u15 13u00 - 17u15
 Donderdag 08u15 - 12u15 13u00 - 18u30
 Vrijdag 08u15 - 12u15 13u00 - 17u15
 Zaterdag 09u00 - 12u30 

Wyffels nv  ·  Abraham Hansstraat 6  ·  8800 Roeselare  ·  Belgium
Tel. +32(0)51 22 55 12  ·  Fax +32(0)51 22 96 17  ·  info@wyffels.be  ·  BTW  BE 0435 180 996

1946

Wyffels.be
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SNELHEID_ KWALITEIT_ SERVICE_


