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Lumage ontwerpt, produceert en 
verkoopt mooi vormgegeven 
producten die altijd  opvallen door 
een extra. 

Elke Lumage is in een enveloppe 
te verzenden en kan worden 
opengevouwen tot een duurzaam, 
ruimtelijk object. Daarom zijn 
Lumages bij uitstek geschikt voor 
mailings en als inserts voor 
tijdschriften en verpakkingen. 

Bijna elk Lumage product is 
verkrijgbaar in 2 versies:
‘Creative’, door uzelf te bedrukken 
A4-vellen (inkjet en offset), en
‘Op Maat’, voor u naar wens 
bedrukt. 

Lumages met een thee-licht als 
lichtbron zijn geheel uitgevoerd in 
geteste, zelfdovende, materialen.

Lumage, illuminated Products
Verwersdijk 90
2611 NK Delft
T +31 15 2141015
F +31 15 2140724
E info@lumage.com

Bezoek voor actuele prijzen, 
produktinformatie en ideeën 
www.lumage.com

De Lumage W verlichte kaart 
heeft een thee-licht als lichtbron. 
Het licht schijnt door de afbeelding 
heen waardoor deze, als bij een 
dia, extra aanspreekt en een 
gezellige sfeer geeft. 

Typische toepassingen van de 
Lumage W zijn: 
-- trouwkaart, 
-- menu- / tafelkaart,
-- bedankje

Verras uw naasten, kennissen en 
relaties met deze unieke kaart die 
bij velen langdurig een prominente 
plaats zal krijgen.

bedrijven:
-- kerst- en nieuwjaarskaart, 
-- promotiekaart.

De Lumage H verzendbare lamp 
gebruikt een theelicht als lichtbron. 
Het licht schijnt rondom door de 
afbeelding heen waardoor de 
Lumage H een middelpunt van 
sfeer en aandacht vormt.

Toepassingen:
-- klein relatiegeschenk,
-- tafellampje (interieur),
-- promotie-item voor bedrijven.

Wie wil er niet zo’n mooi, strak 
lampje in huis hebben? 
Leuk om te geven, fijn om te 
ontvangen

Het PhotoFrame is een 
verzendbare fotolijst voor 
fotoafdrukken en kaarten met 
standaardmaat 9x13 cm. 
Onder andere verkrijgbaar met 
glanzende, holografische 
buitenzijde.

Desgewenst drukt Lumage voor u 
de digitale foto’s af, al dan niet 
voorzien van tekst. 

Het Lumage PhotoFrame wordt 
veel toegepast als:
-- geboortekaartje (met baby-foto)  
-- relatiegeschenk 

Stuur uw naasten en kennissen als 
geboortekaartje een foto plus 
feestelijke lijst!

De Lumage Box is een concept 
voor een thee-lichtverpakking die 
tevens een decoratieve 
kaarshouder is.
De Box kan naar uw wens worden 
bedrukt.

Dit produkt is aantrekkelijk geprijsd 
en zeer geschikt als klein presentje 
voor zakelijke en prive-relaties. 

Versies van 1 tot 4 thee-lichten zijn 
mogelijk.

Uw boodschap of logo wekenlang 
in een gezellige entourage bij uw 
relaties aan tafel! 

De ervaring die wij sinds 1998 
hebben opgedaan in het 
ontwikkelen van verlichte produkten 
zetten wij graag in voor anderen.
Zo werd in opdracht van 
Rappange Advertising een verlichte 
kerstkaart ontwikkeld in de vorm 
van een Amsterdams grachtenhuis. 
Lumage verzorgde eveneens de 
produktie.

Ook van uw logo, produkt, gebouw 
of ander symbool kunnen wij een 
gemakkelijk te verzenden en 
geslaagd geschenk maken.

Hebt u ideeen of vragen? 
Neem vrijblijvend kontakt op met 
Lumage: T 015 2141015.
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