När det egentligen är för sent...

Välkommen till årets kaxigaste katalog!
Pins Design har sedan 1995 en gedigen och välrenommerad ställning i svensk reklamvärld.
Vår målsättning är att alltid leverera marknadens högsta kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris med
en leveranstid som gör dig nöjd.
Här har vi samlat produkter som vi kan leverera med mycket kort leveranstid. Vi reserverar oss för
slutförsäljning och eventuell hög arbetsbelastning. Dessutom är några produkter beroende av att det
globala transportnätet fungerar; men vi lovar att göra vårt yttersta för att möta din önskade
leveranstid!
Vi passar även på att lansera vårt nya varumärke och web-sida pinsexpress.se. Där hittar du allt som
finns i denna katalog. Det är också där du kommer att hitta alla nyheter först.
Naturligtvis är det bäst att vara ute i god tid - urvalet blir ju så mycket större. Men förhoppningsvis
kan vi hjälpa till även när du är ute i sista sekund och du har glömt beställa ditt promotionmaterial!
Välkommen till Pins Design och pinsexpress.se!

Lars Bjelkenstedt
VD

SuperExpress

Express

Sveriges snabbaste pin?

Pins på en timme?
Med pinsexpress.se är det möjligt!
När det är riktigt bråttom kan vi ta fram pins på en timme eller två.
Digitaltryckta pins med nål och fjärilslås i storleken 22,2 mm.

23x8 mm

ø18 och ø 25 mm

22x10 mm

36x20 mm

21x21 mm

Digitaltryckta pins med epoxy.

Digitaltryckta pins utan epoxy.

Pins i flera storlekar och former.

Storlek: ø 22,2 mm

För teknisk information och krav på original,
vänligen se vår hemsida.

Vår snabbaste pin är digitaltryckt och kommer
med fjärilslås.

SuperExpress

Express

Pins och nyckelringar
Pins i egen form med digitaltryck och epoxy.
Tryckyta upp till 12,25 cm2 (motsvarar 3,5 x 3,5 cm).
Levereras med fjärilslås, styckevis i polybag.
Val av metall:
• Aluminium (matt, vit metall)
• Stål (blank, vit metall)
• Mässing (blank, gul metall)

Nyckelring
Nyckelring i akrylplast med
digitaltryck
Storlek: ø 50 mm
Tillbehör:
• nyckelring
• wire
Exklusiv nyckelring med digitaltryck
En nyckelring med lite tyngd som levereras i snygg förpackning.
Digitalt sublimeringstryck.
Metallfärg: Silver
Storlek på trycket ø 25 mm

Märken i akryl, egen form
Laserskurna märken i plast i egen form med digitaltryck.
Transparent eller opak akrylplast.
Val av fäste:
• säkerhetsnål
• magnetfäste för kläder
• kylskåpsmagnet
• fäste för mobiltelefon (mobilsmycke)
Nyckelring i akryl, egen form
Digitaltryck på formskuren akryl ger ett gediget intryck.
Transparent akryl trycks med fördel på baksidan i reverserat tryck så
att framsidan ses igenom akrylplasten.
Färg på tryckyta: Vit eller transparent
Material: Akrylplast, 3 eller 5 mm tjock

Badges, knappar, buttons

En av världens mest populära och lättsålda reklambärare finns i många storlekar och kan förses med en
mängd olika bakstycken för olika ändamål.
Vi har egen tillverkning av badges i Stockholm och då kommer alla komponenter från Europa.
Vi är även Nordisk generalagent för Enterprise och tillhandahåller såväl badgemaskiner som komponenter om
du skulle vilja tillverka badges själv.

Vi lagerför:

Baksidor

ø 25 mm
ø 38 mm
ø 45 mm
ø 58 mm
ø 77 mm

• nål
• barnsäkert fäste
• magnet
• spegel
• nyckelring
• nyckelring med spegel
• nyckelring med kapsylöppnare

Badge med kapsylöppnare

Badges med barnsäkert lås

Badges med nål-, spegel- och
magnetbaksida

Badges med nyckelringsbaksidor med eller utan spegel

Namnbrickor

Snygga namnbrickor måste inte kosta skjortan!
Ett stort urval av modeller och färger gör att du snabbt och enkelt hittar en bricka som
passar dig. Dessutom är minsta antal från 1 st!
PDSC5934
Oval namnbricka med lätt bockad kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 59 x 34 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDXP6434
Oval namnbricka med lätt bockad kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 64 x 34 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDXP7236
Rektangulär bricka med lätt rundad kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 72 x 36 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDSC7625
Rektangulär bricka med raka kanter, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 76 x 25 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDXP6225
Rektangulär bricka med lätt rundad kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 62 x 25 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDSC5926
Rektangulär bricka med rak kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 59 x 26 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDXP5925
Rektangulär bricka med rak kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 59 x 25 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDTV5934
TV-bricka med lätt rundad kant, digitalt sublimattryck.
Material: Aluminium
Storlek: 59 x 34 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDSX5827
Bricka med rundade hörn, digitaltryck med epoxy.
Material: Stål
Storlek: 58 x 27 mm
Färger: Silver eller guld

PD7530BL
Rektangulär bricka med säkerhetsnål, digitaltryck med epoxy.
Material: Plast
Storlek: 75 x 30 mm
Färger: Svart

PD6431SS
Oval bricka med säkerhetsnål, digitaltryck med epoxy.
Material: Stål
Storlek: 64 x 31 mm
Färger: Borstat silver, silver, borstad guld, guld och vit

PDXP762317FBG
Namnbricka med vit botten för sublimattryck i fullfärg
Material: Fiberglasarmerad plast
Storlek: 76,2 x 31,7 mm
Färger: vit

PDXPBONE
Klassiskt hundben med vit
botten för sublimattryck i fullfärg
Material: Aluminium
Storlek: 38 x 25 mm
Färger: vit

PDXPTAG
Klassisk dogtag med vit botten för
sublimattryck i fullfärg
Material: Aluminium
Storlek: 26 x 50 mm
Färger: vit

Mobiltillbehör
Ett mycket starkt växande segment är tillbehör till smart-phones och surf-plattor.
Vi har tagit fram ett flertal produkter där det t ex är möjligt att beställa så lite som bara ett mobil-skal...
På grund av en ständigt pågående produktutveckling kan vi omöjligt visa alla tillgängliga skal här.
Vi lagerhåller skal för iPhone 4/4S och iPhone 5. Skal till iPad, iPad mini och Galaxy finns för beställning.
iPhone-skal till iPhone 4/4S och iPhone 5
Vårt snabbaste och mest populära skal är perfekt
när det gäller små upplagor och/eller riktigt snabb
leveranstid.
Material: aluminium och plast
Digitalt sublimattryck
Färg på skal: Svart eller vit
Minsta antal: 1 st

Tryckta skal till iPhone 4/4S och 5

JelliSkins till iPhone 4/4S och 5

Digitaltryckta skal som kan beställas i små
Digitaltryckta gele-skal. Sublimattryck.
upplagor. Färg: Svart, vitt eller transparent
Färger: Vitt, transparent och glitter.
Minsta antal: 50 st
Minsta antal 1 st
Touch-penna mini
Praktisk penna för pekskärm. Kommer med en plastplugg som gör att du kan
fästa pennan i hörlursutgången.
Lasergraverad logo.
Färg: Svart
Minsta antal: 100 st
Putsduk
En liten och behändig putsduk
för din skärm som fäster på
baksidan av din telefon utan
att lämna några spår.
Sublimattryck för klara och
starka färger.
Minsta antal: från 100 st
Fodral till smart-phone eller surfplatta
Ett stort utbud av fodral i olika
storlekar.
Material: Filt eller neopren
Minsta antal: från 1 st

Mini-touch
Praktisk touch-penna för pekskärm. Finns i flera färger och
tryck med screentryck.
Minsta antal: från 100 st

Touch/pen 2-in-1
Sober penna med en ände för
pekskärm.
Lasergraverad logo.
Färg: Svart, röd eller blå
Minsta antal: 100 st

Souvenirpins

Souvenirpins är färdiga pins som vi oftast har i lager. Flaggor från jordens alla hörn och pins med lokal
förankring såsom t ex älg-skyltar är mycket populära.
För mindre antal har du möjlighet att beställa i vår web-shop: pins.se/shop
Vid större antal eller t ex flaggor som inte finns i lager - kontakta oss så hjälper vi dig!

Dekaler/epoxydekaler

Dekaler med eller utan epoxy
Digitaltryckta dekaler i egen form
Minsta antal från 1 st

RollUps/Beachflaggor
En RollUp har många fördelar. Lätt att bära med sig, lätt att sätta upp.
Beachflaggor blir allt mer populära och finns i flera modeller och storlekar.
Minsta antal: 1 st

Beachflagga modell Bow

Beachflagga modell Drop

RollUp Classic
85 x 200 cm

Banderoller och Flaggor
Banderoller i olika material i egen storlek eller standardstorlekar med digitalt sublimattryck på polyester - små
serier med kort leveranstid.
Vi har även små flaggor, både handhållna och för bil, samt vimplar i olika utföranden.
Digitaltryckta banderoller
Max bredd: ca 130 cm
Material: Enligt överenskommelse
Tillval: öljetter
Minsta antal från 1 st

Standardstorlekar för banderoller
i polyester
48,5 x 200 cm - 48,5 x 240 cm
76,2 x 236 cm - 50,6 x 237 cm
50,6 x 197 cm - 74,2 x 240 cm
74,2 x 360 cm - 74,2 x 300 cm
76,2 x 296 cm - 76,2 x 356 cm
Minsta antal från 5 st

Silikon och plastprodukter
Silikon är ett läckert material med många användningsområden.
Hudvänlig plast används med fördel till t ex entrébevis på festivaler.

Silikonarmband

Mobilmattor

Slap wrap

Nyckelring
Festivalarmband

Bartillbehör

Drinkpinnar med tryck
Färg: svart, vit eller transparent

Vin/flaskkylare i neopren

Vi har även barmattor, barhanddukar och glasunderlägg...

Burkkylare i neopren

Flytande nyckelringar
En grym reklambärare som håller ditt budskap aktuellt i många år.
Minsta antal från 100 st

Musmatta

Musmattor

Digital färgsublimering i mycket små eller stora upplagor.
Finns i flera modeller och material.
De musmattor som vi lagerför med kort leveranstid är i
naturgummi med ett toppskikt av polyester.
Minsta antal från 1 st

Pennor

Pennor

Tryck med screentryck, lasergravyr eller laserskuren clip
med CMYK-tryck (tryckmetod beror på val av penna).
Minsta antal från 100 st

Logoband/plastfickor
Otryckta logoband i svart och vitt och plastfickor för t ex visitkort är lagervara.
Logoband med screentryck eller digitalt sublimattryck från 100 st.

Transfertryck

När det är superbråttom och det gäller att få fram
tryck snabbt finns det inget som slår ett traditionellt
transfertryck.
Om det är enklare logor/motiv med en eller två färger
skär vi transferfilm och värmer på t ex T-shirts eller
arbetskläder.
Med så kallad print-transfer kan vi erbjuda digitala
transfertryck i fullt fyrfärgstryck.
Minsta antal från 1 st

Bandanas
Bandana med digitalt sublimattryck.
Mjuk polyesterbandana utan söm som ger en bekväm känsla.
Bandanan kan vikas/vridas till en mängd olika modeller och möjliggör allt från
pannband, halsduk, beanie (mössa), balaklava mm.
Din logo/motiv trycks på båda sidor.
Minsta antal från 50 st

Reflexer

Reflexer är klassade som skyddsutrustning. Vi levererar endast typgodkända reflexprodukter.

Reflexer
Reflexer måste leva upp till svenska och europeiska krav.
Oavsett vilken modell du väljer är det viktigt att den reflekterande ytan inte
blir för liten.
Hängande reflexer levereras med långt snöre, säkerhetsnål och svensk
bruksanvisning.

Specialproduktion
Hittills har du sett produkter som vi kan få fram på mycket kort tid. Om du har lite mer
framförhållning har vi ett helt annat och mycket större utbud att välja på.
Här är några exempel på sådant som vi är väldigt duktiga på!

Pins

Engångstatueringar

Väskor och ryggsäckar

Brodyr och vävda märken

Papperskassar

Snickarpennor

Logoband

Konceptlösningar

Metallarbeten

Manschettknappar

Märken och emblem

Furries

3D-pins

pins.se
pinsexpress.se
broderibolaget.se
reklamknappen.se

08 - 741 32 80
Pins Design Sweden AB
Observatoriegatan 3
113 29 Stockholm

Pins Design Sweden AB
Badhusgatan 3
598 37 VIMMERBY

