
 

Kantoorstempels 
De ideale stempels voor dagelijks gebruik op kantoor. 
Geschikt voor het stempelen van tekst, afbeeldingen, 
logo’s, cijfers, datum+tekst of een combinatie daarvan.  
 
Bestellen en informatie via de telefoon 0318-616611 
 
 

 

Compacte stempels 
Handzame stempels voor thuis of onderweg. Compact 
en lichtgewicht. Geschikt voor het stempelen van tekst, 
afbeeldingen, logo’s, cijfers of een combinatie daarvan.  
 
Bestellen en informatie via de telefoon 0318-616611 
 
 

 
 

 

Houten handstempels 
Stempels met een houten montuur in elk gewenst formaat. 
Geschikt voor het stempelen van tekst, afbeeldingen, 
logo’s, cijfers, boekingsstempel of een combinatie er van. 
Geschikt voor alle soorten inkt. Vergeet niet om een los 
stempelkussen, in de juiste kleur, mee te bestellen.  
 
Bestellen en informatie via de telefoon 0318-616611 
 
 

 

 

Zelfinktende stempels 
Bij de zelfinktende stempels is de inkt in het stempelplaatje 
geïntegreerd. Pre-inked stempels lenen zich dan ook bij 
uitstek voor fijn stempelwerk. Duidelijke afdrukken 
gemakkelijk gemaakt. Meerdere kleuren in één stempel is 
mogelijk, bijvoorbeeld blauwe tekst met een rood logo. 
 
Bestellen en informatie via de telefoon 0318-616611 
 
 

 

 

Preegstempels 
Voor het in reliëf aanbrengen van uw gewenste afbeelding. 
Geschikt voor papier of andere lichte materialen.  
De embossing techniek zorgt voor een chique uitstraling. 
Ook wordt namaak bemoeilijkt. 
 
Bestellen en informatie via de telefoon 0318-616611 
 
 

 
 
 
 

 

Brandstempels 
 
Gegraveerde messing stempels die elektrisch worden 
verwarmd om te branden in bijvoorbeeld hout, leer, 
kunststof of rubber. 
 
Het brandmerken van uw eigendommen kan diefstal of 
verlies voorkomen. De brandstempels werken op 230 Volt.  
 
U kunt bijvoorbeeld uw naam of postcode branden in: 
- tuinmeubelen 
- telefoontoestellen 
- lederen kleding 
- audio/visuele apparatuur 
- bouwmaterialen 
- pallets 
 
Bestellen en informatie via de telefoon 0318-616611 

  

 
Overige stempels 
 
Woordstempels, woord/datumstempels, numerateurs, 
elektronische stempels, stempelkussens, stempel-
hangers, tekststempels, Kopie, Vertrouwelijk, Geboekt, 
Herinnering, Spoed, textielstempels, etc.  
Bekijk het overzicht hier. 

 
Kant-en-klare tekststempels 
 
Heeft u alleen een tekststempel nodig? Keuze uit diverse 
afmetingen, aantal regels: 3-4-5-6-7-8 of 10 regels, 
compacte of metalen stempels.  Bekijk het hier. 
 
M.b.v. de meegeleverde “bon” met een uniek nummer kunt u 
via de website zelf uw tekst en layout bepalen. 
U ontvangt na circa 2 dagen uw tekstplaatje. Deze bevestigt u 

Bel ons: 0318 - 616 611 voor de mogelijkheden. in de reeds ontvangen stempelhouder met stempelkussentje. 
 

 

Wij maken en verkopen alleen stempels voor onze vaste klantengroep met een eigen account. 

https://magnolia.nl/post-en-verzenden/stempels/
https://magnolia.nl/post-en-verzenden/stempels/zelfinktende-tekststempels/products/

