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Lumage C A6/10x15 
Fotolijst|Display|Sign

De Lumage C A6/10x15 is een betaalbare en vlak in 
een enveloppe verzendbare fotolijst. 
De foto (10x15 cm) of kaart (A6) wordt eenvoudig en snel
in de lijst ingeschoven. 
De ontvanger zet de lijst op tot een ruimtelijk object. 
Door de unieke oogvormige doorsnede kan de foto 
verdiept in de lijst liggen en lijkt de lijst voor de wand 
te zweven.
Deze Lumage is veelzijdig: portrait en landscape, staan 
en liggen op een vlak, hangen aan de wand of aan een 
spankabelset.
De afbeelding wordt beschermd achter de onbreek-
bare en daardoor veilige vensterfolie.

 

Deze grote fotolijst sluit aan op de Lumage C A6 en zal in de 
loop van 2009 leverbaar worden.Verwacht:Lumage C A4/20x30!
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Toepassingen
Evenementen: maak en print foto’s en geef deze in de lijst 
mee aan uw bezoekers.
Promotie: gebruik deze lijst als give-away of insert in een 
tijdschrift. 
Fotografie: geef uw creaties meerwaarde door uw prints 
ingelijst aan uw klanten aan te bieden.
Bewegwijzering: gebruik de C A6/10x15 als wegwijzer-, 
deur- en naambordjes binnen uw gebouw.

Uitvoeringen en Toebehoren
De C A6/10x15 is uitgevoerd in 300 grams karton en 
transparante vensterfolie en wordt vlak geleverd.
De standaardkleuren zijn zilvergrijs, zwart en wit.
Vanaf 1000 stuks is bedrukking ‘Op Maat’ mogelijk.
Verzending: er is een bijpassende enveloppe 11x22 cm
leverbaar.
Montage: spijker/schroef, zuignap en spankabelset.

Prijsindicatie 
Bij 60/120/240/500 stuks: 
Euro 1,42/1,34/1,29/1,25 (excl btw, excl verzending)*
Bestellen kan in de LumageShop op 

Hebt u vragen? Wenst u een sample of 
offerte? Neem contact op met Johan Kok, 015 2141015
of info@lumage.com
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gift for domestic use: mail your picture framed in a
Lumage 
photography: display photo’s, sell or hand out framed 
prints to your customers (wedding, birth, group, company, 
product)
exposition/museums: display small objects, art, 
illustrations, documents, text cards 
shops: display product and price cards 

diplomas/awards/certificates: easily mail in 
envelopes (mini-diploma or certificate)

signing: sign temporary buildings or situations 
promotion and public relations: send framed 
pictures to customers and prospects 

+ unique design with spatial curve
+ versatile: landscape and portrait, standing or hanging, 
cable system, combine with Lumage CA4/20x30
+ light and flat: low mailing costs
+ sustainable and affordable

+ suction cap for mounting on glass etc.
+ wire system
+ envelope 110 x 220 mm, 4,5 or 3,7 grams
+ flat mailbox 228 x 170 x 30 mm, 49 grams, TNT approved

At 60/120/240/500 pieces: 
Euro 19% VAT and shipping
excluded)

1,42/1,34/1,29/1,25 (

Order all products and accessories for mailing 
and mounting at www.lumage.eu

applications

Materials: Paperboard 240 grams and plastic transparant 
foil
Dimensions, flat:  218 
Dimensions, in use: 178 x 113 x 22 mm,
Weight: 11,9 grams,
M

 x 117 mm,

ail: in standard envelope 110 x 220 mm or flat mailbox, 
Mounting: screw (head diameter max 6 mm), nail, suction 
cap and cable system.
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Lumage C A6/10x15 
preparing for use
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