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Extra:
Prijzen zijn per 100 stuks, exclusief drukkosten en eventuele moulekosten bij een speciale clip (minimum 1000 stuks)
Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzending
Mares  -  Gaston Baertstraat 3  -  9800 Sint-Martens-Leerne - tel 09-282 84 38  -  fax 09-282 06 15  -  studio@mares.be  -  www.mares.be      PRIJSLIJST 150318
Deze prijzen zijn bindend behoudens eventuele onvoorziene prijsaanpassingen vanwege de fabrikant of bij het verschijnen van de nieuwe prijslijsten, vraag steeds naar de laatste prijslijstversie. Alle vermelde prijzen zijn in euro 
en exclusief btw en levering. 

CusTomBalPen - CliP4you

Model OPTIMUS C4U  
classic

OPTIMUS C4U  
classic + satin

OPTIMUS C4U 
classic + metal

OPTIMUS C4U 
transparent + satin

OPTIMUS C4U 
transparent + metal

Prijs  € 43,33  € 48,00  € 82,00  € 54,67  € 84,01

Model LOTUS C4U
classic

LOTUS C4U
transparent

LOTUS C4U
satin

Prijs  € 41,33  € 45,01  € 49,00

Model GALAXY C4U  
classic

GALAXY C4U  
classic + satin

GALAXY C4U 
classic + metal

GALAXY C4U 
transparent + Satin

GALAXY C4U 
transparent + metal

Prijs  € 44,14  € 48,41  € 80,82  € 55,43  € 82,45

Model GLADIATOR C4U  
classic

GLADIATOR C4U  
vario

GLADIATOR C4U 
transparent

GLADIATOR C4U
satin + transparent

Prijs  € 37,34  € 40,66  € 43,33  € 54,00
Prijs - moulekost Clip4You

Aantal Prijs
3000 stuks  € 1350

5000 stuks  € 1100

7000 stuks  € 1030

10 000 stuks  € 1000
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Extra:
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CusTomBalPen - CliP4you

CusTomBalPen

Model INFINITY C4U 
chrome

INFINITY C4U 
transparent + chrome

Prijs  € 43,00  € 45,67

Prijs - moulekost Clip4You

Aantal Prijs
3000 stuks  € 1350

5000 stuks  € 1100

7000 stuks  € 1030

10 000 stuks  € 1000

Model LENOX C4U  
classic

LENOX C4U  
classic + satin

LENOX C4U  
classic + metal

LENOX C4U  
transparent + satin

LENOX C4U  
transparent + metal

Prijs  € 43,33  € 48,00  € 83,33  € 54,67  € 84,99

Model LENOX  
classic

LENOX  
classic + satin

LENOX  
classic + metal

LENOX  
transparent + satin

LENOX  
transparent + metal

Prijs  € 31,01  € 34,33  € 59,67  € 32,99  € 61,33

Model LENOX  
satin + metal

LENOX  
satin + transparent

Prijs  € 64,00  € 39,66
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Extra:
Prijzen zijn per 100 stuks, exclusief drukkosten en eventuele moulekosten bij een speciale clip (minimum 1000 stuks)
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Model LENOX 
metal clip

LENOX 
metal clip transparent

LENOX 
metal clip satin

Prijs  € 75,67  € 77,00  € 79,66

Model EVO  
classic

EVO  
classic + satin

EVO 
classic + metal

EVO
transparent + satin

EVO
transparent + metal

Prijs  € 27,66  € 31,01  € 53,66  € 36,00  € 54,67

Model EVO
satin + metal

EVO
satin + transparent

Prijs  € 58,67  € 42,67

Model EVO Metal Clip  EVO Metal Clip  
transparent

EVO Metal Clip  
satin

Prijs  € 60,00  € 60,67  € 67,33
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Extra:
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Model POLO  
classic

POLO
neon

POLO
classic + satin

POLO
classic + metal

POLO
transparent + satin

Prijs  € 31,51  € 31,51  € 34,59  € 57,75  € 39,60

Model POLO
transparent + metal

POLO
satin + metal

POLO
satin + transparent

Prijs  € 58,89  € 62,73  € 46,50

Model OPTIMUS  
classic

OPTIMUS
classic + satin

OPTIMUS
classic + metal

OPTIMUS
transparent + satin

OPTIMUS
transparent + metal

Prijs  € 29,33  € 32,67  € 53,66  € 37,66  € 54,67

Model OPTIMUS
satin + metal

OPTIMUS
satin + transparent

Prijs  € 55,33  € 44,33

Model OPTIMUS Metal Clip OPTIMUS Metal Clip
transparent

OPTIMUS Metal Clip
satin + transparent

OPTIMUS Metal Clip
satin

Prijs  € 61,67  € 63,34  € 51,32  € 71,01
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Extra:
Prijzen zijn per 100 stuks, exclusief drukkosten en eventuele moulekosten bij een speciale clip (minimum 1000 stuks)
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Model DOPPIO
classic

DOPPIO
+ chrom

DOPPIO
transparent

DOPPIO
satin

DOPPIO
metal

Prijs  € 32,03  € 37,40  € 40,09  € 48,45  € 80,12

Model DOPPIO
metal + transparent

DOPPIO
metal + satin

Prijs  € 82,94  € 89,40

Model FOCUS metal clip FOCUS metal clip
transparent

FOCUS metal clip
satin

Prijs  € 68,33  € 70,24  € 77,92

Model FOCUS
classic

FOCUS
classic + satin

FOCUS
classic + metal

FOCUS
transparent + satin

FOCUS
transparent + metal

Prijs  € 31,51  € 34,59  € 57,75  € 39,60  € 58,89

Model FOCUS
satin + metal

FOCUS
satin + transparent

Prijs  € 62,73  € 46,50
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Extra:
Prijzen zijn per 100 stuks, exclusief drukkosten en eventuele moulekosten bij een speciale clip (minimum 1000 stuks)
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Model COCO
classic

COCO
transparent

COCO
satin + transparent

COCO
satin

Prijs  € 19,81  € 21,83  € 28,48  € 32,14

Model WINNER
classic

WINNER
+ chrom

WINNER
transparent + chrom

WINNER
frozen + chrom

WINNER
satin

Prijs  € 29,99  € 35,36  € 38,04  € 38,04  € 44,20

Model GALAXY
classic

GALAXY
classic + satin

GALAXY
classic + metal

GALAXY
transparent + satin

GALAXY
transparent + metal

Prijs  € 31,51  € 34,59  € 57,75  € 39,60  € 58,89

Model GALAXY
satin + metal

GALAXY
satin + transparent

Prijs  € 62,73  € 46,50
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Model GALAXY metal clip  GALAXY metal clip  
transparent

GALAXY metal clip  
satin

Prijs  € 68,33  € 70,24  € 77,92

Model INFINITY   
+ chrom

INFINITY  
transparent + chrom

INFINITY
satin

Prijs  € 35,36  € 38,04  € 44,20

Model INFINITY metal clip INFINITY transparent metal clip INFINITY satin metal clip

Prijs  € 51,32  € 53,65  € 58,63

Model INFINITY metal clip
+ binnenbuis

INFINITY transparent metal clip
+ binnenbuis

INFINITY satin metal clip
+ binnenbuis

Prijs  € 99,39  € 101,83  € 102,83



P R I J S L I J S T

Extra:
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Model COBRA  
classic

COBRA  
classic + satin

COBRA  
classic + metal

COBRA  
transparent + satin

COBRA  
transparent + metal

Prijs  € 31,51  € 34,59  € 57,75  € 39,60  € 58,89

Model COBRA  
satin + metal

COBRA  
satin + transparent

Prijs  € 62,73  € 46,50

Model LOTUS
classic

LOTUS
frozen

LOTUS
satin

Prijs  € 28,43  € 30,75  € 32,29

Model ASTON
classic

ASTON
transparent

ASTON
satin

Prijs  € 28,43  € 30,75  € 32,29
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Model SLIM
classic

SLIM
transparent

SLIM
transparent + satin

SLIM
satin

Prijs  € 17,69  € 18,82  € 25,38  € 29,21

Model PRIMO
classic

PRIMO
vario

PRIMO
transparent

PRIMO
transparent + satin

PRIMO
satin + transparent

Prijs  € 24,22  € 24,60  € 25,74  € 34,20  € 35,36

Model PRIMO
satin

Prijs  € 35,36

Model NEMO
classic

NEMO
frozen

NEMO
satin

Prijs  € 30,37  € 33,42  € 38,44
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Model LUPPO
classic

LUPPO
transparent

LUPPO
transparent + satin

LUPPO
satin

Prijs  € 18,67  € 20,33  € 26,00  € 30,33

Model DREAM
classic

DREAM
vario

DREAM
transparent

DREAM
transparent + satin

DREAM
satin

Prijs  € 19,67  € 20,67  € 21,33  € 28,33  € 31,67

Model SHARK
classic

SHARK
transparent

SHARK
satin transparent

SHARK
satin

Prijs  € 17,33  € 18,67  € 24,00  € 30,00

Model GLADIATOR
classic

GLADIATOR
transparent

GLADIATOR
frozen

GLADIATOR
transparent + satin

GLADIATOR
satin

Prijs  € 19,67  € 21,33  € 21,33  € 26,00  € 31,67
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Extra:
Prijzen zijn per 100 stuks en exclusief drukkosten
Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzending
De kleuren worden volgens Pantone solid coated 

CusTomBalPen - Dooming
Polymeer doming sticker voor GALAXY en INFINITY

Full color Full color op metallic / chrome basis
aantal sticker rond de top lange sticker op clip sticker rond de top lange sticker op clip
1 000  € 13,42  € 16,90  € 16,48  € 18,20

2 000  € 11,12  € 14,30  € 13,03  € 15,60

3 000  € 10,26  € 13,00  € 11,49  € 14,30

5 000  € 8,22  € 11,70  € 9,20  € 13,00

8 000  € 7,53  € 10,40  € 8,42  € 11,70

10 000  € 7,19  € 9,62  € 8,05  € 10,92

20 000  € 6,50  € 8,84  € 7,28  € 10,14

30 000  € 6,16  € 7,80  € 6,90  € 9,10

50 000  € 5,81  € 7,15  € 6,51  € 8,45

100 000  € 5,14  € 6,63  € 5,75  € 7,67

Technische kost: € 15,00
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Extra:
Prijzen zijn per 100 stuks en exclusief drukkosten
Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzending

CusTomBalPen - oPDruk / gravering
Prijs - Opdruk

Aantal Tampondruk Zeefdruk
Zeefdruk
max

Matallic druk
(chrome effect) Digitale druk

1 000  € 3,76  € 3,08  € 4,78  € 8,55  € 14,30

2 000  € 3,42  € 2,74  € 4,11  € 7,53  € 13,00

5 000  € 3,08  € 2,39  € 3,76  € 6,84  € 11,96

10 000  € 2,74  € 2,05  € 3,08  € 5,81  € 10,66

30 000  € 2,56  € 1,89  € 2,91  € 5,47  € 9,88

50 000  € 2,05  € 1,37  € 2,05  € 3,76  € 7,54

100 000  € 1,72  € 1,03  € 1,72  € 2,74  € 6,50

Technische kost per kleur:  € 19,50
Pms-kleuren, Hks: € 7,80

Digitale print (4 kleuren opdruk (Cmyk)) + witte achtergrond. Technische kost (vanaf 3 000 stuks): € 65,00
Digitale print (4 kleuren opdruk (Cmyk)) + witte achtergrond. Technische kost (vanaf 10 000 stuks): € 52,00

Prijs - Gravering

Aantal 300 500 1 000 2 000 5 000 10 000
Prijs  € 0,20  € 0,18  € 0,17  € 0,14  € 0,13  € 0,12

Technische kost:  € 19,50
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Minimum order hoeveelheid:
 - aantallen moeten een veelvoud van 100 zijn
 - Blanco pennen: minimum 1000 stuks
 - Balpennen bedrukt met tampondruk: minimum 1000 stuks (veelvouden van 100 stuks voor een cliché-wissel)
 - Balpennen bedrukt met zeefdruk: minimum 1000 stuks (veelvouden van 1000 stuks voor een cliché-wissel)

Mix & Match (mares.be/promo/dreampen)
 in de online cataloog kunt u per type de verschillende blanco pennen zien met hun code, dit zijn de standaard balpennen.
 kleurcombinaties zijn gebaseerd op bestaande onderdelen van de balpen uit onze cataloog. Het minimum-aantal is 2000 stuks (en per andere  
 variant: 2000 stuks)
 indien er een verschillende balpen-code gecombineerd wordt, is het minimum-aantal 3000 stuks met een extra kost van 15 euro.

Ontwerp & druk
 om het beeld te kunnen drukken hebben we een bewerkbaar en goed aangeleverd bestand nodig in een vector-eps of -ai bestand nodig.
 Het beeld wordt op de balpen geplaatst naar de technische mogelijkheden van elk type balpen.

 Pantone kleuren worden zo goed als mogelijk benaderd, maar we kunnen geen volledige perfecte match garanderen. vooral bij bedrukkingen  
 op ondergronden die niet wit zijn. in dit geval raden we aan om eerst een witte basislaag te drukken.
 Bij tampondruk, indien wit effectief sneeuw-wit (vast - krijt-achtig) moet zijn, voegen we 1 printkleur toe, nl. lak.

Digitale druk
 om het gevraagde kleur zo dicht mogelijk te benaderen vragen we de kleuren in pantone-kleuren/waarden.
 indien dit niet mogelijk is zullen wij de kleuren zo dicht mogelijk proberen benaderen met pantone-waarden.

 aanvaarde tolerantie van verplaatsing in digitaal printen is 0,2-0,3 mm.

 in geval  van pennen met afzonderlijke clips, bieden we meestal drukken op folie aan. De pen wordt gedrukt op schaal 1:1 op de zelfde machine  
 die de clips produceerd. Deze testdruk voor goedkeuring is gratis.
 Bij een Clip4you-monster vragen we 130 euro (verplicht voorafgaande voorbereiding van de vorm en de volledige productie)
 voorbereiding van de 3D-animatie die exact het uiterlijk van de pen met clip toont - 84,50 euro (3D-design) en 130 euro (animatie-kosten)

CusTomBalPen - exTra
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Vulling
 vullingen komen uit onze eigen productie.
 standaard blauwe inkt DoCu, tip BnP 0,8 mm rvs bal, schrijfprestatie ongeveer 1800 m
 Zwarte inkt is beschikbaar vanaf minimum 2000 stus en elke 2000 stuks.
 in geval van een verschillend aantal vullingen is de minimale hoeveelheid 3000 stuks met een meerprijs van 19,50 euro

 er is een mogelijkheid om de vullingen te veranderen in gel-vulling blauw of zwart. De schrijfprestatie van deze vulling is ongeveer 500m.
 minimale afname is 1000 stuks en steeds in veelvouden van 1000.
 kostprijs: 5,20 euro per 100 stuks.
 Deze vulling is beschikbaar voor alle modellen behalve voor nemo, shark, luppo en Coco

Bijkomende informatie en kosten
 Productie van eigen pantone kleur: minimum 5000 stuks (kostprijs is individueel en hangt af van het model)
 levertermijn: afhankelijk van aantal & moeilijkheidsgraad van het gekozen type of combinatie
 gedrukt voorbeeld: € 32,50 (inclusief één kleur, elk extra kleur: + € 19,50)
 Doming sticker-voorbeeld: € 48,10
 voorbeeld met chroom metaaldruk: € 65,00
 Digitaal geprint voorbeeld: € 65,00
 voorbeelden-kit: € 19,50

Verpakking
 De pennen zitten per 100 verpakt in kleine dozen, per 2000 in een grote doos (1000 stuks indien de balpennen met metalen onderdelen is)

standaard pantone kleuren
 geel yellow C groen 355 C
 oranje 021 C zilver 877 C
 rood 485 C goud 871 C
 rood 186 C paars 268 C
 blauw 299 C grijs cool gray 10 C
 blauw  072 C zwart black
 groen 342 C wit white


