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Vlaggen en beachflags zijn terecht populaire producten in ons land. Ze
brengen letterlijk uw boodschap, logo, maar ook uw pand tot leven door
hun beweeglijkheid! Kijk om u heen en zie hoeveel mensen u voorgingen.
Een mooie frisse vlag voor uw pand geeft een duidelijke boodschap dat uw
bedrijf gezond en open is: klaar om uw klanten te ontvangen.
Gezien de vele mogelijkheden die er bestaan voor doekproducten naast
vlaggen en beachflags hebben wij hier een aparte brochure voor gemaakt.
Deze brochure geeft een overzicht van de producten die wij aanbieden.
Het is een compleet aanbod van vlaggen, vlaggenmasten, maar ook
presentatie materialen.
Al onze producten zijn maatwerk en grotendeels met de hand gemaakt.
Mocht u dus iets willen dat afwijkt van wat er in de brochure staat, schroom
niet om ons te vragen naar de mogelijkheden. Wij kunnen alles tot in de
puntjes voor u regelen, van idee tot realisatie.
Wilt u weten wat vlaggen voor u kunnen betekenen,
dan horen wij graag van u.
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Vlaggen
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De juiste vlag
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De juiste maat
Landenvlaggen
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De juiste vlag

Banier

Gevelbanier

Informatie
• Deze vlag is niet afhankelijk van de wind om goed
leesbaar te zijn, indien u een banieruithouder gebruikt.
• Extra groot bedrukbaar oppervlak.
• Afwerking met of zonder tunnelzoom
voor banieruithouder.
• Statige uitstraling.

Informatie
• Eenvoudige manier om extra zichtbaarheid aan een
gevel te geven.
• Eenvoudig te vervangen doek bij slijtage of wissel
van beeld.
• Doek en gevelset los te bestellen.

Standaardformaten
Standaardformaten
•
•
•
•
•
•

100 × 300 cm
120 × 350 cm
120 × 400 cm
150 × 450 cm
150 × 500 cm
Afwijkende maten mogelijk.

• 60 × 250 cm
• 80 × 300 cm
• Afwijkende formaten mogelijk.

Rechte vlag

Bootvlag

Informatie
• De meest klassieke vlag.
• Afhankelijk van wind om goed leesbaar te zijn. Het
voordeel is dat deze vlag meer beweeglijk is en
zodoende meer aandacht trekt.

Informatie
• Alleen in zeefdruk te produceren.
Zwaar kwaliteit doek van 160 gr/m
• Geschikt voor locaties met veel wind, zoals strand
of schepen.

Standaardformaten
•
•
•
•
•
•

6

100 × 70 cm
150 × 100 cm
180 × 130 cm
225 × 150 cm
300 × 200 cm
Afwijkende maten mogelijk.
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Standaardformaten
•
•
•
•

150 × 100 cm
225 × 150 cm
300 × 200 cm
Afwijkende maten mogelijk.
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Doek specificaties

Winkelvlag
Informatie
• Afwerking afgestemd op vlaggenstok voor aan
een gevel.
• Schuine broekingsband voor eenvoudige installatie.
• Ideaal ontwerp voor winkeliers.
• Informele uitstraling.

Glanspolyester

Spunpolyester

Beach/Meshdoek

Samenstelling

100% Polyester

100% Polyester

100% Polyester

Kwaliteit

3-draads Polyester

Geweven

3-draads Polyester

Gewicht

115 gr/m2

160 gr/m2

130 gr/m2

Afwerking

Lichtglanzend

Geen glansafwerking

Lichtglanzend

(matte uitstraling).
Zeer sterke

Zeer sterke

Zeer sterke

kleurbestendigheid.

kleurbestendigheid.

kleurbestendigheid.

Weerbestendigheid

100% Polyester

100% Polyester

100% Polyester

Levensduur

3 tot 5 maanden

4 tot 6 maanden

4 tot 6 maanden

(Afhankelijk van

(Afhankelijk van

(Afhankelijk van

weersomstandigheden).

weersomstandigheden).

weersomstandigheden).

Standaard

Voor hogere

Extra stevig

vlaggenmasten.

windbestendigheid.

vlaggenmateriaal.

Digitaal

Zeefdruk

Digitaal

UV-Bestendigheid

Standaardformaten
• 75 × 75 × 150 cm
• 50 × 50 × 100 cm
• Afwijkende maten mogelijk

Gebruik
Druktechnieken

Zeefdruk

Materialen

De juiste maat

Doekproducten worden gemaakt in vele soorten materialen. Hieronder vindt u onze selectie. Gemaakt van
bewezen materialen hebben onze vlaggen een hoge duurzaamheid. Dit is belangrijk om het scheuren van de
vlag in sterke wind zo lang mogelijk uit te stellen, en zodoende uw boodschap zo lang mogelijk representatief
te houden. Zoekt u ook een afwijkend materiaal, informeer dan naar onze mogelijkheden.
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Glanspolyester

Spunpolyester

Beach/Meshdoek

Decodoek

115 gram per m2
Dit is het meest
voorkomende doek.
Lichtgewicht en met een
mooie uitstraling.
De afwerking heeft een
lichte glans.

160 gram per m2
Een zwaar doek met een
matte afwerking. Dit
doek wordt voornamelijk
gebruikt op locaties met
veel wind. Dit materiaal is
alleen te zeefdrukken.

130 gram per m2
Dit is een dikker doek
bedoeld om van dichtbij
gezien te worden. Is ook
met perforatie (mesh)
te verkrijgen voor winderige omgevingen.

300 gram per m2
Het materiaal dat gebruikt
wordt bij beursproducten.
Transparantie is hierbij
minimaal. Deze wordt
enkelzijdig bedrukt middels sublimatie.
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Zeefdruk

Banieren

Rechte vlaggen

Aanbevolen formaat

Hoogte vlaggenmast

Aanbevolen formaat

Hoogte vlaggenmast

100 × 250 cm

5 meter

75 × 50 cm

2 meter

100 × 300 cm

6 meter

150 × 100 cm

5/6 meter

120 × 350 cm

7 meter

180 × 120 cm

5/6 meter

120 × 400 cm

8 meter

225 × 150 cm

7/8 meter

150 × 450 cm

9 meter

300 × 200 cm

9/10 meter

150 × 500 cm

10/12 meter

450 × 300 cm

10/12 meter

Indien de mast op een winderige omgeving staat, kies dan bij voorkeur een kleinere vlag.
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Landenvlaggen

In een assortiment aan doekproducten zijn landenvlaggen natuurlijk niet weg te denken. Wij van
de Vlaggerij staan volledig achter deze stelling. Daarom hebben wij te allen tijde een ruime voorraad aan
landenvlaggen in ons assortiment. Hierdoor garanderen wij snelle levertijden.
Ons assortiment aan landenvlaggen vindt u hieronder. Staat uw gewenste vlag hier niet tussen? Geen probleem! Wij kunnen deze altijd voor u produceren!

Noord-Amerika

Bahamas

Canada

Costa Rica

Cuba

Curaçao

Haïti

Honduras

Jamaica

Mexico

Nicaragua

Puerto Rico

Verenigde Staten

Europa

België

Denemarken

Duitsland

Frankrijk

Griekenland

Italië

Polen

Nederland

Noorwegen

Spanje

Turkije

Verenigd
Koninkrijk

Afrika

Algerije

Egypte

Ethiopië

Marokko

Somalië
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Fiji
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Micronesië

Nieuw-Zeeland

Palau

Argentinië

Brazilië

Bolivia

Chili

Colombia

Ecuador

Guyana

Paraguaya

Peru

Suriname

Uruguay

Venezuela

Azerbeidzjan

China

Filipijnen

Georgië

India

Indonesië

Israël

Japan

Kirgizië

Pakistan

Rusland

Vietnam

Azië

Zuid-Afrika

Oceanië

Australië

Zuid-Amerika

Vanuatu
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Vlaggenmasten
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De juiste vlaggenmast
Mastaccessoires
Maten
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De juiste vlaggenmast

Aluminium Mast

Vlaggenstok + Montagebeugel

Informatie
• Eenvoudige uitstraling.
• Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag of banier.
• Standaard met draaibare banieruithouder.

Informatie
• Stok beschikbaar in hout en aluminium.
• Uitermate geschikt voor kioskvlaggen.
• Wordt geleverd met aluminiumhouder en oranje dop.

Specificaties
•
•
•
•
•
•

Diameter: 66 mm
Vorm: Cilindrisch
Draaibare banieruithouder
Kogelgelagerd incl. set ringen en verzwaringsgewicht.
Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven.
Oranje, witte of zwarte dop beschikbaar.

Standaardformaten
• 2 meter
• Afwijkende formaten mogelijk.

Standaardformaten
• 6 meter

Polyester Mast

Lantaarnpaalhouder

Informatie
• Robuuste uitstraling
• Zichtbaar hoge kwaliteit vlaggenmast.
• Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag of banier.

Informatie
•
•
•
•

Geschikt voor promotionele activeiten.
Geschikt voor vrijwel ieder formaat lantaarnpaal en mast.
Houdt uw boodschap altijd leesbaar.
Gemakkelijk te bevestigen.

Specificaties
•
•
•
•
•
•

Diameter: 125 - 65 mm
Vorm: Conisch
Draaibare banieruithouder
Kogelgelagerd incl. set ringen en verzwaringsgewicht.
Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven.
Oranje, witte of zwarte dop beschikbaar.

Standaardformaten
• Maximale diameter van de lantaarnpaal is 30 cm.
• Lengte uithouder is 55 cm

Standaardformaten
• 6 meter
• 7 meter
• 8 meter

14
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Mastaccessoires

Banieruithouders

Maten

Banieren*

Rechte vlag*

Informatie
• Maakt uw mast eenvoudig geschikt voor banieren.
• Verschillende opties beschikbaar
• De vaste banieruithouder heeft een
kogelgelagerd draaimechanisme.
• Duurzaam in gebruik.
• Los te bestellen.

*1 : 1 meter

Ringen
Informatie
• Gefabriceerd uit PVC.
• Los te bestellen.
• Slijtvast

Specificaties
• Diameter ring: 15 cm
• Diameter ring: 17 cm

Voorraad
Wij houden al onze standaard vlaggenmasten op voorraad. Door onze bulkproductie kunnen wij u de
vlaggenmasten inclusief kogelgelagerde banieruithouders niet alleen zeer scherp aanbieden, maar ook zeer
snel leveren. Mochten uw wensen verder gaan dan ons standaard assortiment, dan is dat geen probleem. Wij
denken graag met u mee in oplossingen. Daarnaast kunt u ook vlaggenmasten huren voor bijvoorbeeld een
evenement.

Prijslijsten
Bent u geïnteresseerd in onze vlaggenmasten? Neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen u graag onze
prijslijsten voor vlaggenmasten toe, zodat u deze altijd bij de hand heeft.

Vlaggenmasten

Verzwaringsgewicht
Informatie
• PVC-design met RVS-bevestiging.
• Geschikt voor vrijwel iedere mast.
• Los te bestellen.

Specificaties
• Diameter ring: 12,5 cm
• Diameter ring: 15 cm
• Gewicht: 0,5 kg

16
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Net zo belangrijk als de vlag zelf, is de vlaggenmast. Zoals u ziet, zijn vlaggenmasten er in verschillende
soorten en maten. Belangrijk is om de juiste vlag bij de juiste vlaggenmast te kiezen. Dit zorgt voor het meest
optimale resultaat en creëert de beste uitstraling. Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben
wij een tabel voor u opgesteld, waarin u precies kunt zien welke vlaggenmast geschikt is voor welk soort vlag.
Zo weet u, dat u altijd de juiste keuze maakt!

Plaatsingsdienst
Heeft u niet de mogelijkheid om zelf te plaatsen, dan kunt u dit ook aan ons uit handen geven. Wij zorgen
ervoor dat alles vakkundig wordt uitgevoerd, van bestelling tot plaatsing. Voor de plaatsing van
vlaggenmasten hebben wij vaste tarieven, welke afhankelijk zijn van de postcode regio. Naast de plaatsing
kunnen wij uiteraard ook mastreparaties en onderhoud voor uw masten verzorgen. Hier kunt u bij ons altijd
een offerte voor opvragen.
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Beursproducten
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Het juiste beursproduct
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Het juiste beursproduct

Beurswand
Informatie
•
•
•
•
•
•

Golfwand
Informatie

Hoge kwaliteit presentatiewand.
Afwerking met klittenband op doek.
Levering inclusief framewand, draagtas en 2 spots.
Eenvoudig op te zetten.
Ook aan de zijkant te bedrukken.
Doek is los te bestellen.

• Doek gefabriceerd uit 300 gr/m2 gebreid polyester.
• Hoge kwaliteit aluminium frame.
• Levering is incl. framewand, een draagtas en
optioneel 2 spots.
• Doek is los te bestellen.

Standaardformaten

• 255 × 228 cm
• 315 × 228 cm
• 636 × 228 cm

Standaardformaten
•
•
•
•

225 × 225 cm
300 × 225 cm
375 × 225 cm
Neem voor afwijkende maten contact met ons op.

Desk
Informatie
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteit.
Afwerking met klittenband op doek.
Levering inclusief desk, draagtas en trolley.
Eenvoudig op te zetten.
Doek is los te bestellen.

Standaardformaten
• Print: 175 × 100 cm
• Blad: 106 × 40 cm

20
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Golfdesk
Informatie
• Doek gefabriceerd uit gebreid polyester.
• Hoge kwaliteit aluminium constructie met
houten tafelblad.
• Levering is inclusief framewand en draagtas.
• Doek is los te bestellen.

Standaardformaten
• 60 × 40 × 100 cm
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Roll-up Banner

Mobiele vlaggenmast

Informatie
• Hoge kwaliteit roll-up banner.
Levering inclusief case en draagtas.
• Professionele uitstraling.
• Doek is ook los te bestellen.

Standaardformaten
• 85 × 205 cm
• Afwijkende maten mogelijk

Informatie
•
•
•
•

Mobiel en eenvoudig op te zetten.
Ideaal voor promotionele activiteiten voor zowel
indoor als outdoor.
Levering inclusief aluminium mast, banieruithouder en
vulbare watertanks.
Niet geschikt voor langdurig buitengebruik.

Standaardformaten
• Maximale hoogte: 5 meter
• Geadviseerd banierformaat: 120 × 400 cm
• Afwijkende maten mogelijk.

L-Banner
Informatie
•
•
•
•

Hoge kwaliteit L-banner.
Levering inclusief systeem en draagtas.
Eenvoudig op te zetten.
Doek is ook los te bestellen.

Standaardformaten
• 80 × 205 cm
• Afwijkende maten mogelijk.

22
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Evenementen
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Het juiste product
Parasols
Beachflags
Beachflagvoeten
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Het juiste product

Vlaggenlijn

Bouwhekdoek

Informatie
• Volledig op te maken naar eigen ontwerp.
• Vlaggetjes kunnen vierkant of driehoekig
afgewerkt worden.

Standaardformaten
• Standaardformaat vlag: 20 × 30 cm
• Wordt geleverd op basis van meters.
• Afwijkende formaten mogelijk.

Informatie
• Op basis van glanspolyester of mesh.
• Onder andere geschikt voor promotionele activiteiten
bij evenementen.
• Afwerking met ringen ter bevestiging.
• Standaardmaat afgestemd op standaard bouwhek.

Standaardformaten
• Op maat gemaakt.

Dranghekhoes

Lichtpilaar

Informatie
• Op basis van glanspolyester of mesh.
• Geschikt voor promotionele activiteiten en
bij evenementen.
• Afwerking op maat t.b.v. dranghek.

Informatie
•
•
•
•
•

Lichtpilaar op basis van lucht.
Volledig bedrukbaar.
Voorzien van interne LED-verlichting
Inclusief blower-motor 230 volt.
Spatwaterdicht, dus niet voor langdurig buiten gebruik.

Standaardformaten
• Op maat gemaakt.

Standaardformaten
•
•
•
•

26
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2 meter
3 meter
4 meter
Afwijkende maten mogelijk.
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Tent

Beachbanner - Horizontaal

Informatie
•
•
•
•
•

Eenvoudig op te zetten.
Constructie bestaat uit 1 uitklapbaar frame.
Zeer gemakkelijk op te zetten.
Het doek is volledig naar ontwerp te bedrukken.
Uit te breiden met accessoires zoals beachflag houders.

Informatie
•
•
•
•
•
•

Standaardformaten
• 300 × 300 cm
• Hoogste punt van de tent is 340 cm.

Lichtgewicht promotie middel.
Doek gefabriceerd uit 300 gr/m2 gebreid polyester.
Dubbelzijdig te bedrukken.
Zowel indoor als outdoor te gebruiken.
Zeer eenvoudig in gebruik.
Wordt geleverd met haringen voor eventuele
bevestiging in de grond.

Standaardformaten
• 130 × 66 cm
• 160 × 65 cm
• 200 × 100 cm

Spandoek

Beachbanner - Verticaal

Informatie
• Te produceren op basis van glanspolyester of mesh.
• Geschikt voor diverse promotionele activiteiten.
• Standaard afwerking met lus en koord of ringen rondom.
(Afwijkende afwerking mogelijk.)

Standaardformaten

Informatie
•
•
•
•
•

Verticale variant van de horizontale beachbanner.
Doek gefabriceerd uit 300 gr/m2 gebreid polyester.
Dubbelzijdig te bedrukken.
Zowel indoor als outdoor te gebruiken.
Wordt geleverd met haringen voor eventuele
bevestiging in de grond.

• Op maat gemaakt.

Standaardformaten
• 60 × 90 cm
• 80 × 120 cm
• 100 × 150 cm

28
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Parasols

Beachflags

Parasols

Rechte Beachflag

Informatie
•
•
•
•
•
•

Informatie

Standaard parasols.
Volledig configureerbaar.
Vorm: Rond of vierkant.
Materiaal: 160/180/240 grams polyesterdoek.
Baleinen: Fiberglas
Paal: Aluminium

Zonder volant

Aandachtspunt

Met volant

• Dit product wordt op offerte basis aangeboden en is
geen standaard product. De prijs is sterk afhankelijk van
het aantal.

Parasol formaten
Parasol Trend - 0180 cm

30
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• Dit model heeft een groot bedrukbaar oppervlak.
• Onderzijde is af te werken in meerdere vormen
(zie afbeelding hiernaast).
• Band wordt standaard afgewerkt met een verstevigde
zwarte nylon band, de band kan ook met vlaggenstof
afgewerkt worden. Dit is standaard indien de band wit of
meegedrukt wordt.
• Toepasbaar op iedere voet.

Small

Medium

Large

Afmeting stok recht

289 cm

391 cm

518 cm

Afmeting doek

63 × 200 cm

70 × 300 cm

80 × 400 cm

Hoogte beachflag zonder voet

250 cm

353 cm

460 cm

Small

Medium

Large

Afmeting stok recht

289 cm

433 cm

527 cm

Afmeting doek

60 × 191 cm

75 × 303 cm

84 × 397 cm

Hoogte beachflag zonder voet

223 cm

334 cm

493 cm

Druppel Beachflag
Parasol Primeur - 0270 cm

Informatie
• Moderne versie
• Strakker doek omdat deze volledig op spanning staat
door pasvorm.
• Band wordt standaard afgewerkt met een verstevigde
zwarte nylon band, de band kan ook met vlaggenstof
afgewerkt worden. Dit is standaard indien de band wit of
meegedrukt wordt.
• Toepasbaar op iedere voet.
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Beachflag voeten

Square Beachflag

Grondpin
Informatie

Informatie
•
•
•
•

• Banier versie van de beachflag
• Maximaal bedrukbaar oppervlak
• Band wordt standaard afgewerkt met een verstevigde
zwarte nylon band, de band kan ook met vlaggenstof
afgewerkt worden. Dit is standaard indien de band wit of
meegedrukt wordt.
• Toepasbaar op iedere voet.

Standaardformaten
• Lengte: 		
• Diameter:
• Gewicht:

Small

Medium

Large

Afmeting stok recht

281 cm

362 cm

474 cm

Afmeting doek

69 × 179 cm

69 × 259 cm

69 × 379 cm

Hoogte beachflag zonder voet

281 cm

Verzinkt staal
Kogelgelagerd draaimechanisme
Alleen geschikt voor buiten gebruik.
Niet geschikt voor large model beachflag.

362 cm

474 cm

50 cm
15 mm
1 kg

Kruisvoet
Informatie
•
•
•
•

Verzinkt staal
Kogelgelagerd draaimechanisme
Geschikt voor harde en zachte ondergronden.
Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Standaardformaten

Beachflag stokken

• Formaat:
• Diameter:
• Gewicht:

Informatie
• Leverbaar met verschillende voeten.
• Stokken gefabriceerd uit zeer sterk fiberglass
met metalen connectoren.

80 (L) × 70 (B) × 11 (H) cm
80 cm
4 kg

Schaarvoet
Informatie
•
•
•
•

Verzinkt staal
Kogelgelagerd draaimechanisme
Geschikt voor harde ondergrond.
Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Standaardformaten

Aantal delen

32
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Small

Medium

Large

2 delen

3 delen

4 delen

• Formaat:
• Diameter:
• Gewicht:

86,5 (L) × 86,5 (B) × 13 (H) cm
80 cm
3 kg
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Waterzak

Autovoet

Informatie

Informatie

• Te vullen met water of zand.
• Inzetbaar ter versteviging van kruisvoet en schaarvoet.

• Verzinkt staal
• Kogelgelagerd draaimechanisme
• Ideaal voor plaatsing onder autowiel.

Standaardformaten
• Diameter:
• Gewicht:

50 cm
10 kg (indien gevuld met water)

Standaardformaten
• Formaat:
• Gewicht:

Parasolvoet + Adapter

Grondboor
Informatie
•
•
•
•

53 (L) × 47 (B) × 35 (H) cm
1,9 kg

Informatie

Kunststof behuizing en verzinkt staal.
Kogelgelagerd draaimechanisme
Alleen geschikt voor buitengebruik.
Zet zichzelf in de grond vast.

•
•
•
•
•

Kunststof
Kogelgelagerd draaimechanisme
Navulbaar ontwerp
Geschikt voor buiten- en binnengebruik
Beschikbaar in het wit en antraciet

Standaardformaten
• Formaat:
• Gewicht:

45 (L) × 7 (B) cm
0,64 kg

Grondplaat - Licht
Informatie

Standaardformaten

34

45 (L) × 45 (B) × 12 (H) cm
10 kg (indien gevuld met water)

Grondplaat - Zwaar
Informatie

• Kogelgelagerd draaimechanisme
• Geschikt voor harde en zachte ondergrond.
• Uitstekend voor binnengebruik.

• Formaat:
• Gewicht:

Standaardformaten
• Formaat:
• Gewicht:

40 (L) × 40 (B) cm
5 kg
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• Kogelgelagerd draaimechanisme
• Geschikt voor harde en zachte ondergrond.
• Ontworpen voor buiten- en binnengebruik.

Standaardformaten
• Formaat:
• Gewicht:

50 (L) × 50 (B) cm
15 kg

• Vlaggen • Vlaggenmasten • Beursproducten • Evenementen • Indoor • Informatie •
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Indoor
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Het juiste product
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Het juiste product

Winkeldoek
Informatie
• Ophangbare banier op basis vlaggendoek of display
materiaal.
• Geschikt voor indoor gebruik.
• B1 certificatie mogelijk.
• Op verzoek is deze dubbelzijdige te leveren.
• Afwerking en confectie kant en klaar geleverd inclusief
houten of aluminium stokken.

Detectiepoorthoes
Informatie
• Veelal gebruikt voor detectie poorten, maar kan als hoes
dienen voor elk type zuil of object.
• B1 certificatie mogelijk.
• Afwerking op maat gemaakt.
• Volledig uit doek gefabriceerd

Standaardformaten
• Op maat gemaakt.

Standaardformaten

• 80 × 200 cm
• Afwijkende formaten mogelijk.

Framedoek
Informatie
•
•
•
•

Tafelvlag
Informatie

Op basis van 300 grams polyester
Afgewerkt met pees t.b.v. frame.
Makkelijk in gebruik en te vervangen.
Wordt alleen geproduceerd in overleg i.v.m. pasvorm.

• Leverbaar in kleine oplages.
• Op te maken in diverse ontwerpen en formaten.
• Te leveren in metalen of houten vlaggenstok.

Standaardformaten

• 18 × 15 cm - vlag
• 33 cm - hout
• 27 tot 48 cm - metaal (uitschuifbaar)

Standaardformaten
• Op maat gemaakt.
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Informatie
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Aanlever specificaties

Om er voor te zorgen dat wat u ontwerpt ook hetgene is dat gedrukt wordt, hebben wij een aantal
criteria opgesteld waaraan uw ontwerp moet voldoen. Hieronder kunt u de meest algemene aanlever
specificaties vinden, daarnaast kunt u ons ook vragen naar templates. Deze zijn voornamelijk relevant
voor de beachflags.

Opmaak bestandsformaat
Het beste formaat waarin u de bestanden aan kunt leveren is (certified) .pdf of .ai (met letteromtrek).
Bij voorkeur ontvangen wij uw ontwerp op ware grote en met een resolutie van minimaal 150 DPI (dots per
inch). Normaliter is een resolutie van 300 DPI voor doek de meest handzame resolutie. Let op dat u zoveel
mogelijk vectoren gebruikt in uw ontwerp. Vectoren zijn belangrijk omdat ze ondanks het vaak grote formaat
altijd ‘scherp’ blijven. Daarnaast zorgen vectoren ervoor dat ondanks het relatief grote printformaat de
bestandsgrootte beheersbaar blijft.

Kleuren
Mocht u een full color ontwerp aanleveren dan wordt er digitaal gedrukt. U kunt uw bestand aanleveren in
CMYK opmaak. Mocht u willen dat wij rekening houden met PMS-waarden, dan kunt u deze verwerken in uw
bestand. Geef dit graag van tevoren aan. Mocht u een doek hebben dat gezeefdrukt kan worden dan hebben
we PMS-waarden nodig van de beoogde kleuren. Dit dienen ‘volle’ PMS-waardes te zijn, oftewel 100% vol vlak.
Indien uw afbeelding die niet heeft, dan moet deze opnieuw ingeschat worden aan de hand van een
benaderbare alternatief volvlak. Wij kunnen ook zogenaamd raster drukken, dit is echter een apart proces
waarvoor een speciale zeefdruktechniek gebruikt moet worden. In dit geval kunnen wij wel met percentages
van volvlakken werken. Mocht u meer informatie of hulp willen bij het ontwerpen, dan staan wij voor u klaar.
Mocht u ons een bestand willen zenden per e-mail, dan kan dit met een bijlage niet groter dan 25MB. Heeft u
een groter bestand, dan kan deze verstuurd worden met een service als bijvoorbeeld www.wetransfer.com.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft waar het bestand betrekking op heeft om misverstanden
te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld een ordernummer zijn.

Digitale print
Digitale print is een vorm van directe druk. De vlag wordt letterlijk door een printer bedrukt. Vervolgens wordt
deze door een hittepers gehaald om de kleuren te versterken en gewassen om uitloop te voorkomen. Deze
druk is eenvoudig, snel en geschikt voor full color afbeeldingen.
Wij gebruiken digitale druk het meest omdat het ideaal is voor kleine aantallen en het snelst te printen is.

Zeefdruk
Zeefdruk is letterlijk bedrukking aan de hand van een zeef. Dat wil zeggen dat er voor elke kleur een aparte
zeef wordt gebruikt die op het doek wordt gelegd en alleen de kleur toelaat op het gedeelte waar de zeef verf
doorlaat. De meeste kosten zitten in het maken van de zeef, waardoor het produceren van grote aantallen
relatief goedkoper wordt dan digitale druk. Zeefdruk komt minder vaak voor. Het is echter ideaal voor vlaggen
met een wat eenvoudiger ontwerp met alleen volle kleuren. Ook zijn er meer kleuren mogelijk met zeefdruk in
tegenstelling tot digitaal.

Sublimatie
Sublimatie betekent dat er eerst op een groot vel papier wordt geprint en deze onder extreme hitte op het
doek wordt overgebracht. Het voordeel hiervan is dat er haarscherpe beelden op het doek worden
overgebracht met erg sprekende kleuren, omdat de inkt niet uitloopt in het doek zelf. Sublimatie wordt onder
andere gebruikt in onze roll-up banners en presentatiewanden. Het heeft geen noemenswaardige doordruk,
dus het wordt gebruikt voor eenzijdige weergave. Sublimatie gebruiken wij in principe alleen voor producten
die binnen worden gebruikt.

Rasterdruk
Levertijden
De levertijd is afhankelijk van het product dat u bestelt. Onze standaardlevertijden zijn gemiddeld:
• Drie dagen spoed op aanvraag voor digitale orders
• Een week voor digitale orders.
• Anderhalve week voor groot digitaal geprinte orders.
• Twee weken voor zeefdruk. Neem hiervoor contact met ons op.
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Rasterdruk is een variant van zeefdruk, waarbij het mogelijk is de kwaliteit van zeefdruk te bereiken, zonder al
te veel in te leveren op het ontwerp. In principe werkt het hetzelfde als zeefdruk, maar met complexere zeven
om gradiënten/ kleurverlopen in het ontwerp toe te staan. Rasterdruk komt relatief weinig voor. Het is
bedoeld om grote aantallen te produceren met complexe (full color) ontwerpen.
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43

Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
Tel: 06 22 498 405
E-mail: edwin@methetreclameteam.nl
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