Unieke geschenken voor
bijzondere gelegenheden
Over Crystal Specials
Unieke geschenken voor bijzondere gelegenheden. U vindt ze
bij Crystal Specials. Exclusieve objecten, van superieure kwaliteit
kristalglas. Geheel vervaardigd naar uw wensen en budget.
Wij bieden u een uitgebreide collectie relatiegeschenken voor de
business-to-businessmarkt. Alle objecten worden in ons eigen atelier
vervaardigd of bewerkt. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Basic

Prestige

Crystal Specials is sinds 1998 gespecialiseerd in driedimensionaal lasergraveren in
kristalglas. Daarmee zijn wij het oudste bedrijf in Nederland dat deze techniek beheerst.
Wij werken met zorg en aandacht, zowel voor het product als voor u, onze klant.
Op deze manier zijn we uitgegroeid tot een betrouwbare leverancier voor ministeries,
provinciale en gemeentelijke overheden, gerenommeerde bedrijven en instellingen
in Nederland en België. Een referentielijst sturen we u op aanvraag toe.

Awards
Productieproces
3D lasercrystal® en
2D lasergravure
Het vervaardigen van uw 3D lasercrystal® of
2D lasergravure begint met het vaststellen van uw wensen
en het verzamelen van foto’s, (bouw)tekeningen of
maquettes voor het ontwerp.
Wanneer het ontwerp is goedgekeurd kan het lasergraveren beginnen: met behulp van geavanceerde
lasertechnologie brengen we uw afbeelding in optisch
zuiver kristalglas aan, zonder het oppervlak te
beschadigen.

3D-lasercrystal®

Specials

Een afscheid, opening, prijsuitreiking, onderscheiding… Er zijn tal van
gelegenheden waarop u uw relaties of medewerkers wilt verrassen met
een bijzonder geschenk zoals een presse-papier of tombstone. Een
3D-lasercrystal® is zo’n geschenk.

Een geschenk van kristalglas met een gravure is nooit zomaar een geschenk. Uw persoonlijke wensen verwerken wij graag tot een op maat
gesneden cadeau: een special. Zo combineren we een 3D-lasercrystal®
met een 2D-lasergravure en plaatsen het object op een sokkel van
gekleurd glas of ander materiaal (aluminium, hout etc.). Een kleurenprint als achtergrond maakt het helemaal af.

Wij kunnen elke door u gewenste afbeelding omzetten in een geschikt
ontwerp. Het toevoegen van namen en data maakt het nog persoonlijker. U zult versteld staan van het resultaat: de meest fijne details zijn
van alle zijden te bewonderen. 3D-lasercrystals® zijn leverbaar in tal
van vormen en formaten. Eventueel kunnen we een achtergrondkleur
of full-colorprint toevoegen.

2D-lasergravure
Een 2D-lasergravure passen wij vaak toe in combinatie met een 3Dafbeelding in kristalglas (3D-lasercrystal®). Zo kunt u bijvoorbeeld
uw logo en tekst laten toevoegen. Daarmee ontstaat een zeer uniek en
persoonlijk cadeau. Ook foto’s kunt u in kristalglas laten lasergraveren.
Uitermate geschikt als geschenk voor een jubileum of als herinnering
aan een productintroductie, wedstrijd, oplevering enzovoorts.

Bureauartikelen
Alledaagse gebruiksvoorwerpen krijgen een speciale waarde wanneer ze zijn voorzien van een afbeelding of tekst die herinnert aan een
bijzondere gelegenheid. Een presse-papier, tombstone, briefopener,
bureauklok of pennenhouder: Crystal Specials maakt het persoonlijk en
exclusief.

Een award van kristalglas vormt een bijzondere prijs voor een geleverde prestatie. U heeft een ruime keuze uit onze basiscollectie, maar
wij kunnen ook een award op maat voor u vervaardigen. Vraag ons
gerust naar de complete catalogus, snelle levertijden en aantrekkelijke
prijzen voor deze objecten.

Desgewenst kunnen we in elk object een unieke
persoonlijke gravering aanbrengen. Het resultaat is
een gedistingeerd kunstwerk dat klasse en elegantie
uitstraalt.

Sculpturen
Bij Crystal Specials bent u ook aan het juiste adres voor handgevormde
sculpturen van zuiver kristalglas. U heeft een keuze uit vele kleuren,
kleurcombinaties en vormen. Op subtiele wijze kunnen wij deze fraaie
objecten voor u personaliseren en voorzien van een sokkel met lasergravering.

Full-colorprints op vlakglas
Een foto van uw nieuwe pand, product, machine of bijzondere gelegenheid krijgt een extra dimensie als full-colorprint op glas. Foto en glas
vormen één transparant geheel en de kleuren komen prachtig tot leven.

Accessoires
Lichtelementen & sokkels
Lichtelementen en sokkels maken uw unieke kristallen geschenk
compleet. Crystal Specials adviseert u graag over een bijpassend
exemplaar.
Giftbox
Het object van uw keuze verpakken wij in een luxe giftbox, al of niet
bedrukt met uw logo. De stijlvolle verpakking versterkt de exclusieve
uitstraling van het geschenk en biedt bescherming tijdens het vervoer.

Adresgegevens:
Westeinde 24a
2841 BW Moordrecht
T 0182-379951
F 0182-372068
info@crystal-specials.com

www.crystal-specials.com

