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BORDSMATTOR
Profilerar bordsytan

Med sitt lilla format är bordsmattor enkla att placera ut på alla typer av ytor. De är utmärkta för reklambudskap men 
kan även fungera som roliga giveaways, musmattor och profilprodukter. Bordsmattor används ofta i barer, restauranger 
och butiker. De passar också utmärkt i receptionen och väntrummet eller på event och mässor. 

Vi har två typer av bordsmattor: Barmatta Premium och Table Promoter. Barmatta Premium har en matt yta och kan fås 
med en 1,5 cm bred kant. Table Promoter har en blank yta och går att konturskära i just den form ni önskar.

 D Hög upplösning

 D Små format

 D Lättplacerade

FAKTA TABLE PROMOTER
Färger Fyrfärgstryck (CMYK) och Pantonefärger (PMS)

Rek. bildupplösning 75 ppi

Tryckteknik Sublimeringstryck

Vikt 1100 g/m²

Kan konturskäras Ja

Kant Nej

Material - Framsida Polyester

Material - Baksida Svart gummi

Storlekar Rullbredd och printbredd upp till 125 cm.

BARMATTA PREMIUM
Barmatta Premium är g jord i ett absorberande material med matt yta. 
Mattan kan fås med eller utan en 1,5 cm bred gummikant. Barmatta 
Premium har en naturlig plats på exempelvis bardisken, i restaurang-
er, på receptionsdisken eller på mässbordet. Gummibaksidan gör att 
mattan ligger på plats och skyddar underlaget från fukt. 

TABLE PROMOTER
På Table Promoter går det att trycka motiv med mycket hög upplös-
ning och färglyster. Den har blank ovansida och baksida av gummi 
som håller mattan på plats. Den passar utmärkt för reklamkampanjer 
och event men går även att använda som musmatta. Materialet går 
att konturskära vilket ger stort utrymme för kreativitet!

FAKTA BARMATTA PREMIUM
Färger Fyrfärgstryck (CMYK) och Pantonefärger (PMS)

Rek. bildupplösning 75-150 ppi

Tryckteknik Sublimeringstryck

Vikt 1350 g/m²

Kan konturskäras Nej

Kant 1,5 cm bred. Går även att få utan kant.

Material - Framsida Polyester (absorberande)

Material - Baksida Nitrilgummi (NBR)

Storlekar Standard: 43x23 mm,  89x24 cm, 60x19 cm 

Table promoter.  Slät och blank 
ovansida. Baksida av gummi.

Barmatta. Kan fås med eller utan kant.


