Logo vlaggen, banieren
en spandoeken
Materialen

Voor vlaggen en banieren zijn spunpolyester en glanspolyester
vlaggendoek het meest gangbaar. Of het nu uw logo, een promotie
van een open dag of een evenement betreft, vlaggendoek geeft
uw boodschap een sfeervolle uitstraling. De in- en outdoor
toepassingen zijn bijna onbeperkt en de bedrukkingsmogelijkheden
schier eindeloos. Deze doeksoorten zijn met name
geschikt voor logovlaggen, spandoeken en (indoor) banieren.
Glanspolyester is tevens leverbaar in een brandvertragende
uitvoering.
Voor diverse toepassingen kunnen wij op speciale doeksoorten
drukken. Zo is polysatijn zeer geschikt om een etalage of
showroom te sieren. PVC is weer zeer geschikt om in een frame
te spannen of om dubbelzijdig te bedrukken. Wij helpen u graag
bij het bepalen van de juiste doeksoort en juiste confectie voor uw
toepassing.

Digitaal of zeefdrukken?

De twee meest gangbare druktechnieken voor doek zijn digitaal
printen of zeefdrukken. Beide hebben hun voordelen al naar gelang
uw behoefte.
Digitaal printen is kostentechnisch vooral interessant bij kleine
oplagen en bij full-colour. Daarbij zijn snelle levertijden en de
hoge resolutie vaak een reden om voor digitaal te kiezen. Nadeel
is dat het geen 100% doordruk biedt en zwaardere doeksoorten
als spunpolyester niet geschikt zijn. De kleuren kunnen niet
100% worden gegarandeerd. De printers mengen zelf de kleuren
en werken niet met het Pantone Matching System (PMS), zoals
standaard is in de drukwereld. De kleurechtheid wordt heden ten
dage echter wel zeer nauwkeurig benaderd.
Zeefdruk is een omvangrijker proces. Hiervoor wordt per kleur
een drukraam aangemaakt. Dit betekent hoge aanloopkosten,
waardoor kleine oplagen prijstechnisch minder interessant zijn. Bij
grotere oplagen zijn de prijzen echter aanzienlijk scherper dan bij
digitaal printen waar de kosten per m2 niet wijzigen. Bij zeefdruk
wordt bovendien gebruik gemaakt van het Pantone Matching
System (PMS) en is wel spraken van 100% doordruk, ook bij
zwaardere doeksoorten als Spunpolyester.

Graag persoonlijk advies?
Bel ons: 0183 - 352008 of mail naar: info@hollandmast.nl
Informatie en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

