
Slitesterk kvalitet og enkel nyinnfarging
sikrer problemfri bruk i år etter år.

Eksempler

post@foldal.no - www.foldal.no - Tlf. 70 06 10 16 - Fax 70  06  11  12

Postadresse: 6150 Ørsta - Org.nr. 992 846 879 MVA

FYLL UT SKJEMAET OG BESTILL I DAG

Bestiller:................................................................................ Kontaktperson:..................................

Telefon:...........................................Adresse:................................................................................

Epost:..............................................Ved egen fakturaadr.:...............................................................

Ingen gebyrer, kun porto. Faktura i pakken, betalingsfrist 15 dager. Alle priser eks.mva.

-15% mengderabatt ved 6stk eller flere stempler (trenger ikke være like)
Husk å trekke fra riktig rabatt på oppgitte priser. Det lønner seg å kjøpe stempler hos oss!

Før på din bestilling nedenfor, eventuellt skissér på eget ark. Vi tilpasser etter ønske.

Bestillingsskjema for konteringsstemplerBestillingsskjema for konteringsstempler

Antall:...............

o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   
Kryss av for trykkfarge:

Print ut skjema og før på din bestilling. Skjemaet returneres oss på epostscan, fax eller pr brev.

Pris eks.mva.

Kun 1-2 dagers leveringstid!

Nyinnfarging: Vi bestiller               stk. flasker for nyinnfarging. 75,-
o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   

10ml blekk, nok til flere
innfarginger.

Blekk for Ideal selvfargende stempler og tilsvarende. Ikke til Colop/Trodat stempler.

Skissér ditt stempel nedenfor eller på eget ark. Gjerne avtrykk av gammelt stempel m/ endringer.

Antall:...............

o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   
Kryss av for trykkfarge:

Pris: 695,-

Antall:...............

o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   
Kryss av for trykkfarge:

Pris: 695,-
Konto

Attestert

Bilagsnr. Dato
Mva Debet Kredit

signatur

konto avdeling prosjekt beløp

dato

Størrelse: 74x37 mm (samme pris innenfor 80x40mm)

Størrelse: 74x40 mm (samme pris innenfor 80x40mm)



Vi er totalleverandør av stempelprodukter.
Ta kontakt om du er ute etter noe spesielt!

Print ut og før opp din tekst nedenfor, gjerne avtrykk av gammelt stempel med endringer

post@foldal.no - www.foldal.no - Tlf. 70 06 10 16 - Fax 70  06  11  12

Postadresse: 6150 Ørsta - Org.nr. 992 846 879 MVA

FYLL UT SKJEMAET OG BESTILL I DAG

Bestiller:................................................................................ Kontaktperson:..................................

Telefon:...........................................Adresse:................................................................................

Epost:..............................................Ved egen fakturaadr.:...............................................................

Ingen gebyrer, kun porto. Faktura i pakken, betalingsfrist 15 dager. Alle priser eks.mva.

Husk å trekke fra riktig rabatt på oppgitte priser. Det lønner seg å kjøpe stempler hos oss!

Leveringstiden? KUN 1-2 dager +postgang

Før på din tekst nedenfor, eventuellt skissér på eget ark.
NB! Om du ønsker en spesiell stempeltype, noteres det nedenfor.
Logo eller original bør sendes oss pr. e-mail eller post.

Bestillingsskjema for stemplerBestillingsskjema for stempler

Antall:...............

o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   
Kryss av for trykkfarge:

Antall:...............

o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   
Kryss av for trykkfarge:

Print ut skjema og før på din bestilling. Skjemaet returneres oss på epostscan, fax eller pr brev.

Antall / Trykkfarge

Fra  30,-
o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   

Pris varierer fra 30,-
til ca. 100,- etter type.

Kun 1-2 dagers leveringstid!

Nyinnfarging: Vi bestiller               stk. flasker for nyinnfarging.

Nye fargeputer: Vi bestiller               stk puter for stempeltype:

75,-
o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   

10ml blekk, nok til flere
innfarginger.

Antall:...............

o SORT      
o GRØNN  o RØD  

o BLÅ   
Kryss av for trykkfarge:

Vi har puter til Colop, Trodat, Reiner, Alpo og andre. 

Blekk for Ideal selvfargende stempler og tilsvarende. Ikke til Colop/Trodat stempler.

-15% mengderabatt ved 6stk eller flere stempler (trenger ikke være like)
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