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U HEEFT DE KEUZE UIT:

UW POSTZEGELS VEILIG VERZAMELEN ?
IMPORTA BIEDT U 3 VERSCHILLENDE SYSTEMEN

Wilt u tijdig weten welke postzegels (en de wijze van opname) er in het 
nieuwe supplement opgenomen worden kijk dan regelmatig op: 

Voor de afbeeldingen van, en verschillen tussen, de Basis, Aanvullend en 
Mooi Nederland Supplementbladen van Juweel, SK en ST kunt u hier kijken: 

In het lmporta Basis Supplement worden alle postzegels 
maar 1 x opgenomen  (naar de NVPH catalogus of zoals 
uitgegeven door PostNL). Voorbeeld: Een velletje van 10 
postzegels bevat 5 x 2 verschillende postzegels. Dan 
worden deze 2 postzegels los afgebeeld of als paar. 
Bevat een velletje 10 verschillende postzegels, dan wordt 
dit velletje in zijn geheel opgenomen. Eventuele uitgaven 
van Port Betaald,van Port Betaald, Automaatzegels, Cour... etc. worden 
opgenomen in het Aanvullend supplement.

In het Importa Aanvullend Supplement worden alle (naar de 
N.V.P.H. catalogus of zoals uitgegeven door PostNL) com-
plete velletjes die niet in het Basis supplement worden opge-
nomen afgebeeld. Aangevuld met eventuele uitgaven van 
Port Betaald, Automaatzegels, Cour... etc.

Basis
Supplement

Aanvullend
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Mooi Nederland
Supplement

In het Importa Mooi Nederland Supplement  worden de 
speciale "Mooi Nederland" velletjes rond één thema afge-
beeld. In het Basis Supplement wordt het basis verzamelvel-
letje en iedere verschillende postzegel uit dit verzamelvelletje 
één keer los afgebeeld.

met klemstroken

zonder 
klemstroken

met klemstroken

Formaat 290 x 330 mm

Juweel bladen : Bladformaat 275 x 306 mm.        
De postzegels zijn voorbedrukt op zeer luxe, 
licht getinte, 175 grams houtvrije bladen (FSC 
gecertificeerd) met afgeronde hoeken en schar-
niersleuven. Voorzien van voor postzegels 
veilige weekmakervrije, glasheldere en 
ontspiegelde klemstroken.

Handgemaakt, gewatteerd kunstleder met goud-
bedrukking en messing boekschroeven aan de 
binnenzijde.

ALBUM

TYPE

BLAD

BAND

CASSETTEHandgemaakt, in kunstleder uitgevoerd.
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ALBUM

TYPE

BLAD

BAND

KLEUR

ALBUM

TYPE

BLAD

BAND

KLEURWijnrood of blauw

Formaat 268 x 318 mm

SK bladen : Bladformaat 241 x 306 mm.               
De postzegels zijn voorbedrukt op luxe natuur-
witte, 170 grams houtvrije bladen (FSC gecertifi-
ceerd) en voorzien van voor postzegels veilige 
weekmakervrije, glasheldere en ontspiegelde 
klemstroken.
Handgemaakt, 4-rings, kunstleder met goud-
bedrukking, inclusief beschermhoes

Wijnrood of blauw

Formaat 268 x 318 mm

ST bladen : Bladformaat 241 x 306 mm.
De postzegels zijn voorbedrukt op luxe natuur-
witte, 170 grams houtvrije bladen.
FSC gecertificeerd.
Niet voorzien van klemstroken.

Handgemaakt, 4-rings, kunstleder met goud-
bedrukking, inclusief beschermhoes

Wijnrood of blauw

www.importa.nl/apb www.importa.nl/wvo

Wilt u uw collectie naar eigen inzicht opmaken, indelen of uitbreiden? Dan kunt u gebruik maken van onze blanco- en 
geruite kaderbladen. Deze bladen passen in de Juweel, SK en ST-albums en zijn van dezelfde kwaliteit als de supplementbladen. 

BLADEN ZONDER KLEMSTROKEN


