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(tiewrap)

200 metalen
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doos

wit

• Fellere kleuren
oranje

Uniek
sluitmechanisme
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Lege
tags in alle
kleuren
groen

SLECHTS

€25,95

2 pennen per doos

5 of meer
dozen

Een doos

€28,95

Vijf of meer dozen

€25,95 per
stuk

Economy box
70 tags verkrijgbaar in alle kleuren
en varianten, een pen inbegrepen

blauw

Handige
zelfsluitende strip

Pennen worden
apart verkocht

Sleutelkasten

SLECHTS

€9,50

Sleutels volgen
Tagster-oplossingen om
sleutels te volgen
Ga naar
pagina 8

2

t. 020 703 8276

sales@tagster.nl

70 tags per doos

€9,50

Pak met 6 pennen

€8,50

Pak met 12 pennen

€16

Ga naar
pagina 5

koop al onze producten online op www.tagster.nl
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SERVICEKEYTAGS

MotorApproved-lijn
Sleutelkasten ontworpen, ontwikkeld en goedgekeurd voor de auto-industrie
Scharnier van
tussenblad draait
180º zodat sleutels
aan beide kanten
kunnen worden
bewaard

staal, 1,5 mm

Extra diep
en ruim
voor grote
sleutelbossen
en veel
keytags

MotorApproved74

2 onbedrukte
&
2 bedrukte
felle kleuren
om uit te kiezen

SLECHTS

€21,95

geel

MotorApproved160

5 of meer
dozen

Beschikbaar
in zware
uitvoeringen met
combinatieslot of
sleutelslot

oranje

Extra lange strip
voor grote sleutelbossen

Ingebouwde
tagdispenser
afmetingen
MotorApproved74
MotorApproved160

300
tags per

MotorApproved29

doos

1 doos
SLECHTS

€24,95

300 servicekeytags per doos

1 doos

5 of meer dozen

€24,95

€21,95

Inclusief 1 pen per doos

capaciteit
sleutel

hoogte 760 mm
breedte 470 mm
diepte 165mm

hoogte 500 mm
breedte 270 mm
diepte 140mm

GRATIS
DOOS
met tags bij iedere

combinatie
sleutel

gewicht

prijs

74 sleutels

17 kg

€360

160 sleutels

21 kg

€470

74 sleutels

17 kg

€395,95

160 sleutels

21 kg

€505,95

29 sleutels

6 kg

€195

MotorApproved29

bestelde kast

4

t. 020 703 8276

sales@tagster.nl
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ADVIEW-SLEUTELHANGERS

SLEUTELKLUIZEN
133 sleutelkluis

AdView P5-sleutelhanger

Een lijn met voordelige elektronische sleutelkluizen die
goede beveiliging combineren met een gunstige prijs!

Dieper dan de meeste kasten, dus
ideaal voor sleutelbossen.

Een van de best verkochte sleutelhangers.
Bijzonder veel waar voor uw geld.

De Key Safe-lijn heeft standaard een elektronisch slot
en een stalen deur van 5 mm dik.

full colour bedrukt
onbedrukt/
doorzichtig

27 Key Safe-kast

100

250

500

1000

n.v.t.

€160

€230

€390

€59

€110

€190

€265

100

250

500

1000

n.v.t.

€260

€485

€710

€85

€170

€225

€390

35 × 24mm

Key Safe, elektronische sleutelkluizenlijn

59 × 35mm

AdView L4
full colour bedrukt
onbedrukt/
doorzichtig

70.5 × 45mm

Maak uw
boodschap
zichtbaar
met dit grote
printoppervlak

55 × 95mm

AdView F1

full colour bedrukt
onbedrukt/
doorzichtig

71 Key Safe-kast

100

250

500

1000

n.v.t.

€228

€360

€580

€83

€168

€265

€470

23 × 68mm

Langwerpige sleutelhanger.
Met bolle kanten voor een levendige print.

29 × 81mm

Vormen
• Een vorm voor elke gelegenheid.
• Doorzichtige acrylsleutelhanger met papiervoering.
full colour bedrukt
onbedrukt/
doorzichtig
Schoten

100

250

500

1000

n.v.t.

€260

€405

€675

€80

€188

€320

€500

Verkrijgbaar in verschillende standaardvormen, o.a.:
hart, busje, mobieltje, telefoon, huis, sleutel, T-shirt,
golftas, computer en het getal 1.
Verstelbare sleutelhouders

Kevron Click-keytags
afmetingen

hoeveelheid

prijs

20

€26

standaard
Loper

6

elektronisch
combinatieslot

afmetingen

gewicht

27
sleutels

buiten 360 x 300 x 100mm
binnen 355 x 295 x 25mm

15 kg

€165

71
sleutels

buiten 450 x 360 x 150 mm
binnen 445 x 355 x 80 mm

15 kg

€240

133
sleutels

buiten 650 x 420 x 200 mm
binnen 645 x 415 x 130 mm

20 kg

€360

t. 020 703 8276

•	Ideaal voor gebruik in autoshowrooms,
garages, universiteiten, scholen en
op grote commerciële locaties.
•	In hoogte verstelbare sleutelrekken met
4 x achterbevestigingen.
• Inclusief keytags en nummer.

sales@tagster.nl

•
•
•
•

Lengte langste punt: 55 mm
Breedte: 29 mm
Papieren label: 36 mm x 21 mm
Ring: 20 mm

Diverse kleuren
Lengte langste punt: 97 mm
Breedte: 59 mm
Papieren label: 62 mm x 42 mm
Ring: 25 mm

20

2 maten
verkrijgbaar

standaard
& XL

3 opvallende kleuren
Blauw

XL
•
•
•
•
•

De echte Australische Kevron-hoteltags.
Hoogwaardig, robuust sleutelaccessoire.
Compleet met papierlabel en plastic
beschermklepje.
Rood

Doorzichtig

€49,95

koop al onze producten online op www.tagster.nl
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SLEUTELVOLGSYSTEMEN
Eenvoudig in
gebruik

Stap 1
Plaats uw persoonlijke
toegangspin met
kleurcode

ACCESSOIRES VOOR HET VOLGEN VAN SLEUTELS

Identificatiesysteem met kleurcodes
• Sleutels worden bevestigd aan een genummerde sleutelpin en verzegeld
met een borgzegel, de pin wordt dan in het bord vastgemaakt.
• Sleutel kunnen alleen uit het bord gehaald worden met een gekleurde
toegangspin van een gebruiker.
• De toegangspin die in het bord zit geeft aan welke gebruiker
welke sleutel in bezit heeft.

Borgzegels
Wit
Zegels 50 per pak

€22,95

Zegels 100 per doos

€32

Zegels 1000 per doos

€280

Toegangspinnen
Losse items ook verkrijgbaar
Stap 2
Draai de pin om de
sleutel vrij te geven

831
3279 2
45

Stap 3
Neem de sleutel uit het
bord. De toegangspin kan
niet worden verwijderd tot
de sleutel teruggeplaatst
wordt

tagster
.nl

tagster.nl

tagster.nl

r.nl

0208 749

2759

er.nl

749

0208

2759

749

tagster
.nl

2759

tagster.nl

tagster.nl

2759

r.nl

0208

0208 749

749

optie 3

• pinbord
• sleutelpinnen
• toegangspinnen
• borgzegels
• kast
• zegelknipper

• pinbord
• sleutelpinnen
• toegangspinnen
• borgzegels
• spiegelhangers
• kast
• zegelknipper

€270

€340

€958,95

€996,95

hoogte 440 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

hoogte 440 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

hoogte 690 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

hoogte 690 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

€539

€658

€1204

€1319,50

hoogte 821 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

hoogte 821 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

hoogte 1070 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

hoogte 1070 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

€1068

€1303,25

€1812

€2184,65

hoogte 1121 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

hoogte 1121 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

hoogte 1450 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

hoogte 1450 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

€1596,75

€1950

€2340

€2735

hoogte 821 mm x2
breedte 101 mm x2
diepte 546mm x2

hoogte 821 mm x2
breedte 101 mm x2
diepte 546mm x2

hoogte 1450 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

hoogte 1450 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

€2126

€2600

€2912,95

€3373,25

Sleutelcapaciteit 200

donkerblauw

zwart

bruin

lichtgroen

turquoise

groen

paars

Toegangspinnen
kunnen nummers
of initialen krijgen

optie 4

optie 2

hoogte 430 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

200 sleutelpinnen
40 toegangspinnen
250 borgzegels
zegelknipper

oranje

2759

hoogte 430 mm
breedte 280 mm
diepte 730mm

Sleutelcapaciteit 150

zilver

0208

2759

hoogte 254 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

150 sleutelpinnen
30 toegangspinnen
225 borgzegels
zegelknipper

roze

er.nl

749

hoogte 254 mm
breedte 101 mm
diepte 546mm

100 sleutelpinnen
20 toegangspinnen
150 borgzegels
zegelknipper

mintgroen

tagst

0208

2759

Sleutelcapaciteit 25

Sleutelcapaciteit 100

rood

2759

• pinbord
• sleutelpinnen
• toegangspinnen
• borgzegels
• zegelknipper

50 sleutelpinnen
10 toegangspinnen
75 borgzegels
zegelknipper

lila

0208 749 2759

749

systeem bevat

Sleutelcapaciteit 50

geel

tagste

• pinbord
• sleutelpinnen
• toegangspinnen
• borgzegels
• spiegelhangers
• zegelknipper

25 sleutelpinnen
5 toegangspinnen
35 borgzegels
zegelknipper

lichtblauw

831
3279 2
45

tagst

0208

0208 749 2759

749

tagste

optie 1

8

0208

wit

t. 020 703 8276

sales@tagster.nl

Toegangspinnen
10 per pak, met
nummer
of initialen

Toegangspinnen Origineel
zonder knop
identificeren

€42,95

OF

Type 2
met
knop

Sleutelpinnen
Losse items ook
verkrijgbaar

Sleutelpinnen 10 per pak,
met nummer of initialen

€42,95

wit

lichtblauw

geel

mintgroen

zwart

rood

oranje

donkerblauw

groen

Spiegelhangers
leeg
genummerd,
of met
branding

Spiegelhangers 10 per pak

wit

oranje

grijs

groen

geel

rood

blauw

zwart

€45

koop al onze producten online op www.tagster.nl
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MUURPLANNER

AUTO-ONDERHOUD VOOR SHOWROOMS OF TERREINEN
Introductiekit inclusief:

Superzachte microvezeldoeken
DROOG GEBRUIK - Microvezeldoeken werken door
statische elektriciteit; u kunt glas, dashboard en
instrumenten reinigen zonder schoonmaakmiddel.
VOCHTIG GEBRUIK (niet nat) - om hardnekkig vuil te
verwijderen met een streeploos resultaat, wederom zonder
schoonmaakmiddel.

2 in 1-washandschoen

• Bepaal zelf hoogte en breedte
• Eenvoudig te monteren en te verplaatsen
• Lichte, stevige constructie
• Veelzijdig

Microvezellussen op de voorkant trekken stof
aan en verwijderen vuil terwijl ze het oppervlak
beschermen. Microvezelmesh op de achterkant
verwijdert hardnekkige vlekken, vuil en insecten.
Recent benoemd tot BESTE KOOP in test
van AutoExpress & Practical Caravan, zeer
absorberend en het perfecte accessoire voor
het wassen van uw auto.
Afmetingen washandschoen: L
280 x B 200 x H 40 mm

65

€

€5,95

Introductiekit

€9,95

Microvezelstoffer voor
dashboard en interieur
De kleine microvezelstoffer verwijdert door zijn
flexibiliteit vuil uit ventilatieroosters, knoppen,
houders en van interieuroppervlakken.

Grote microvezelstoffer voor showrooms

€65

Uitbreidingskits

Enkele strip

Breid uw systeem
uit met onze
voordelige en
eenvoudig te
installeren
uitbreidingskits

Bestaat uit een
bovenstuk, een
onderstuk en 2
tussenstukken,
ruimte voor 29
T-kaarten

18,95
12,50

€

Pak met boven- en onderstuk €13,50

T-kaarten voor
muurplanner
kleine microvezelstoffer voor
dashboard

10

grote microvezelstoffer voor
showrooms

€19,95

prijs voor set

€26,00

t. 020 703 8276

Alle kaarten zijn
tweezijdig

€12,95

sales@tagster.nl

Enkele strip

€18,95

Pak met middenstukken

115 mm

€6,95

€6,95

€12,50

kleuropties

20 mm

SLECHTS

VOERTUIGINTERIEURS
ALS NIEUW
100 per pak

Breid uw systeem
uit met onze
voordelige en
eenvoudig te
installeren
uitbreidingskits

€

€13,50

Verwijdert de dunne stoflaag die zich op het
voertuigoppervlak verzamelt. Perfect voor een
snelle schoonmaakbeurt voor een testrit, geeft
een luxere uitstraling aan het voertuig.

Pak met
middenstukken

120 mm

620 mm

Afmetingen doek: 300 x 400 mm

Lege
kaarten,
gelinieerd

126 mm

prijs voor 3 doeken

• 4 strips
• Ruimte voor 116 T-kaarten
• 400 kaarten (u kiest zelf vkleur en type)
• 2 pennen
• Schroeven

85 mm

rood

oranje

geel

groen

blauw

koop al onze producten online op www.tagster.nl 11

AUTOTERREIN

EIGEN BRANDING

Spiegelhangerhouders voor A4-specificatiebladen

• Onbedrukt verkrijgbaar of bedrukt met uw
branding

• Herbruikbaar
• Bevat A4-specificatiebladen
• Snel te plaatsen en te verwijderen

10 per pak

Prijskaarten zonneklep
• Elke kaart beschikt over dubbelzijdige leestekens
• Op voorkant 3 x getal 5, getallen
1, 2, 3, 7, 8, 9, 2 x 0
• Op voorkant 2 x getal 5,
3 x getal 0, 2 x getal 9,
2 leeg, 1, 2, 4

€22,95

Onbedrukt pak van 10

Acrylhouders voor A4-specificatiebladen
• Eenvoudig in gebruik; open het zijraam, plaats de houder
over de rand van het raam en sluit het raam weer

item

hoeveelheid

prijs

Acrylhouders voor specificatiebladen

10 per pak

€22,95

Uw
contactgegevens
of branding hier

GEEN

BEL

ONS

voor een
branding-offerte

bewerkings- of
opstartkosten
van toepassing op
alle producten
op deze
pagina

€116,25

Nummerplaatstickers
Een set bestaat uit een voor- en een
achterkant. Als u er bijv. 500 bestelt,
ontvangt u 250 witte en 250 gele stickers.
Eenvoudig te plaatsen vinylstickers
met een zelfklevende achterkant.

BEL

ONS
voor een
offerte

Standaardformaat: 280 mm x 13 mm.

SideLite-specificatiehouder A4

Achterruitstickers

Gemaakt van twinfulteplastic en een transparant
dekblad. Wordt onder in het
autoraam geklemd om
specificatiebladen te tonen.

• Grote selectie zelfontworpen
achterruitstickers om uit te kiezen
• Aantrekkelijk geprijsd

BEL

ONS
voor een
offerte

Stickers met onderhoudsherinnering
Per stuk

Deze kunnen op permanent klevende
ondergrond worden geprint, of op een
materiaal zonder kleefstof. Dit is gebruikelijker
omdat ze af en toe verwijderd moeten worden.

€6,95

Fluorescerende spiegelhangers

•	Stickers met onderhoudsherinnering:
een ideale manier om klanten te
herinneren aan hun
onderhoudsbeurt of APK

In fluorgeel en -oranje.
• 20 spiegelhangers per pak
• 1 dubbelzijdige marker bijgesloten per pak hangers

•	Maak reclame voor uw bedrijf
1 pak (20 per pak)

12

€14,65

t. 020 703 8276

sales@tagster.nl

koop al onze producten online op www.tagster.nl
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SLEUTELRINGEN

KRIJTMARKERS

Sleutelring met schroefdraad, klein 38 mm

Posca-stiften - dekkende verfstiften op waterbasis

Veilige en robuuste sleutelring met schroefdraad. Compleet
met een veilige schroefdraadsluiting.

POSCA-stiften geven met pigmentinkt op waterbasis
heldere, felle kleuren. Posca kan makkelijk verwijderd
worden van glas, waardoor de stiften ideaal zijn voor
tijdelijke teksten en ruitdecoratie. Als de inkt droog is,
kunt u een volgende laag aanbrengen om uw beeld op
te bouwen of eventuele fouten te herstellen.

sleutelring

€4,75

• Verf op waterbasis met de uitstraling van posterverf,
geurloos
• Schrijf uw eigen slogans - lijkt op verf. Eenvoudig afwasbaar
• Geeft een dekkende, heldere kleur

Sleutelring met schroefdraad, groot 150 mm
Combineert het voordeel van een grote cipiersring met dat van een
sleutelring met een veilige schroefdraadsluiting: een robuuste manier
om grote sleutelbossen of stofstalen te dragen.
enkele sleutelring

€6,95

Cipiersringen

item

kleuren

prijs

Standaardstiften:

€6 per stuk

verschillende kleuren

rood, blauw, zwart, wit, groen, geel, roze,
oranje, goud, zilver

Grote stiften:

rood, blauw, zwart, wit, groen, geel, roze

€8 per stuk

15 mm-punt

Sleutelring met schroefdraad. Stevig genoeg om
veel sleutels te dragen. Eenvoudig openen en
sluiten met een draaimoer. De ring is 3 mm dik.
Hierdoor kunnen sleutels er direct omheen zonder
extra sleutelring.

Eenvoudig openen en sluiten
met een draaimoer
210 mm

€17,95

280 mm

€18,95

Permanente bodyshop-marker
• Permanente dekkende markeerstiften op oliebasis
• Om beschadigd koetswerk mee te markeren
• Beschikbaar in twee maten

Wegwerp-alcoholtesters
Hebt u zich wel eens afgevraagd of een collega of klant niet teveel
gedronken had om nog te mogen rijden?
Met een wegwerptest kunt u chauffeurs snel en goedkoop controleren.

Mag
u wel
rijden?

Het gebeurt vaak dat mensen
na een heftige nacht 's ochtends
weer gaan rijden; met onze tests
houdt u het veilig.

item

kleuren

prijs

Middelgrote marker: enkele stift

zwart of wit

€5,95 per stuk

Grote marker: enkele stift

zwart of wit

€8,25 per stuk

Krijtmarkers
Marker op waterbasis die regenbestendig is en heldere, verzadigde kleuren
geeft voor een opvallend resultaat. De inkt kan makkelijk worden verwijderd
van niet-poreuze oppervlakken met behulp van een vochtige doek of een mild
schoonmaakmiddel. 8 mm brede, afgeschuinde punt
• Speciaal samengestelde inkt die eenvoudig te verwijderen is
met een vochtige doek
• Ideaal om hersteld koetswerk te markeren
wit, fluorgeel, fluorgroen, fluorroze,
lichtblauw, rood, fluororanje

€5,95 per
stuk

Tagster permanente marker
pak van 6

€8,50

pak van 12

€16

• Speciaal ontworpen voor gebruik met Tagster-keytags, zie pagina 3

Sharpie permanente marker

14

Enkel pak

€4,95

pak van 6

€12,65

Dubbel pak

€8,95

pak van 12

€22,95

t. 020 703 8276

sales@tagster.nl

• Kleine punt, lijndikte 1,0 mm Zwart
• Wereldberoemde pen, schrijft op de meeste
oppervlakken

koop al onze producten online op www.tagster.nl15

Aanleverspecificaties beeldmateriaal
* We accepteren de volgende grafische bestandsindelingen:
Indeling

Extensie

Beschrijving

Opmerking

EPS

.eps

Illustrator encapsulated post script

Zet tekst om in
contouren

AI

.ai

Adobe Illustrator

Zet tekst om in
contouren

TIF

.tif

tagged image file format

300 dpi of meer

JPEG

.jpg

Joint Photographic Experts Group

300 dpi of meer

PDF

.pdf

Portable Document Format

Kies afdrukkwaliteit

Photoshop

.psd

Adobe Photoshop

300 dpi of meer

Geen tonen of
rasters (grijstonen)

* EPS- en AI-bestanden hebben de voorkeur. Zet alle tekst om in contouren.
* TIFF- en JPEG-afbeeldingen moeten een minimale resolutie hebben van 300 dpi.
* Beelden/logo's die gekopieerd zijn van een webpagina kunnen we niet gebruiken
omdat deze een lage resolutie hebben en een pixelig, gekarteld resultaat opleveren.
Heeft u nog vragen? Bel ons dan op 020 703 8276

Beeldmateriaal
met onderbroken
lijnen, onduidelijke
of wazige
lijnen en gefaxt
beeldmateriaal
worden niet
geaccepteerd

Mail uw beeldmateriaal naar sales@tagster.nl
Stuur ons DUIDELIJKE, ZWART-WITTE LIJNTEKENINGEN.
Tonen en rasters moeten naar zwart of wit worden omgezet. Onderbroken
lijnen, onduidelijke of wazige lijnen kunnen niet worden afgedrukt. GEFAXT
BEELDMATERIAAL KUNNEN WE NIET GEBRUIKEN. Als er geen zwart-witte
lijntekeningen worden aangeleverd voor logo's en speciale ontwerpen kunnen
er extra beeldkosten in rekening gebracht worden.

Beeldmateriaal
moet bestaan uit
duidelijke zwartwitte lijnen.

Levering en betalingsvoorwaarden
Verzendkosten

Betalingsopties

Bestellingswaarde:
€
Minder dan €20
4,95
€21 - €50
6,95
€51 - €150
9,95
€151 - €350
16,00
Meer dan €351
Gratis
Goedgekeurde kasten en
kleine volgsystemen
(capaciteit max. 100) 39,95
Grotere volgsystemen
(capaciteit 100+)
49,95

BACS-geaccepteerd: bel ons
voor meer informatie
Cheques: uitgemaakt aan Tagster Ltd
Creditcards: we accepteren de meeste
creditcards
PayPal: bel ons voor meer informatie
Verzending gratis bij
bestellingen boven €351,-,
exclusief sleutelkasten en
complete systemen
Levertijd voor kleine items
is standaard 2 werkdagen,
grotere bestellingen worden
binnen 1 werkdag geleverd
(bijv. 3 dozen keytags of meer)

Tagster, Jeddo Road 63, unitnr. 30, W12 9EE, Londen

€

KLANTREKENINGEN

BESCHIKBAAR
neem contact
met ons op

Btw-nummer: 853 5846 93

koop al onze producten online op www.tagster.nl
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