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Wat wilt  ú laten drukken?

Het kan best lastig zijn om het idee dat u in uw 
hoofd hebt, om te zetten naar een mooi product.
Met ruim 30 jaar ervaring staan wij daar niet 
van te kijken. Sterker nog, daar zijn we voor!
Geen groter plezier voor onze ervaren grafisch 
vormgevers dan voor u iets moois te maken.
Even persoonlijk sparren als u dat wilt en we 
gaan snel voor u aan de slag.
Van ontwerp tot en met haarscherpe druk of 
print van uw eigen ontwerp, u krijgt vlot een 
prachtige ‘special’ waarmee u opvalt.

Hebt u een idee in uw hoofd voor een special 
waarmee u echt opvalt?

Wij realiseren het voor u!

Cabri GrafiMedia ontwerpt 
en bedrukt werkelijk álles

Cabri dé totaaloplossing 
voor al uw drukwerk.

Ook voor ‘kleine’ 

ondernemers
U kent het gevoel vast wel: ‘tjonge, 

wat een leuk idee, wat mooi, dat 

zou ik ook wel willen’. Een goed 

ontwerp is ook voor ú haalbaar. 

We maken bestaande, leuke 

ontwerpen geschikt voor kleinere 

oplages. Met slimme technieken 

zit u niet vast aan hoge opstart-

kosten. Wat wij ontwerpen voor 

grotere bedrijven, maken we ook 

voor u!

CABRI 



sinds ‘jaar en dag’ dé persoonlijke drukkerij in 
Lelystad. Voor bedrijven, instellingen en overheid. 
Uw idee uitgevoerd in de scherpste kleuren en 
nieuwste materialen. Van ontwerp naar snelle 
levering. Offset & digitaal drukken en printen.
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Een greep uit 
onze prodcten:

  Promotiematerialen

 Point of sale

 Presentatie- en offertemappen

 Roll up banners en 

 displaykaarten

 Klantenpasjes op kunststof en  

 papier

 Afbeelding op acryl hout of 

 misschien wel een deur!

 Posters XXL afmetingen
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Geen idee is ons te gek!

Onze kwaliteit:
 Hoge resolutie
 Haarscherpe print
 Van kleine tot grote oplages
 Van folie tot acryl en papier
 Van XXS tot XXL
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Bel ons:
0320 - 285310
 Persoonlijk contact
 Snel
  Korte lijnen
 Creatief


