
Onze voorraadartikelen kunnen door middel van 
zeefdruk worden bedrukt. De mogelijkheden van 
zeefdruk zijn groot, echter gelden er wel enkele 
aandachtspunten en restricties. 

AANLEVERSPECIFICATIES
• Gebruik PANTONE® Solid Coated kleuren. 
 Een bedrukking in full colour is niet mogelijk;
• Voor onbewerkt kraft papier gebruikt u 
 PANTONE® Solid Uncoated kleuren;
 • We adviseren volle (100%) kleuren. Sommige 
 rasters en/of sluitwerken vormen een 
 probleem, vraag ons naar de mogelijkheden;
 • Overlappende kleuren kunnen niet worden 
 gedrukt;
• Het artwork dient te worden aangeleverd in
 Adobe Illustrator (.ai of .eps bestand);
• Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd
 is en gebruik geen (pixel)afbeeldingen;
• Zorg dat de tekst in het ontwerp is omgezet 
 naar contouren/outlines.

TEMPLATES
We hebben van ieder product een template
beschikbaar. De template is in illustrator te 
openen en is op het ware formaat (100%)
gemaakt. De template is voorzien van een
maximaal te bedrukken gebied. Het artwork
dient hierin geplaatst te worden.

GOED OM TE WETEN
De producten worden met de hand bedrukt, 
hierdoor kan er een kleine verschuiving ontstaan 
met een tolerantie van 5 - 8 mm. Sluitwerk kan 
hierdoor een probleem vormen. Om er zeker van 
te zijn dat uw bedrukking geschikt is voor zeefdruk 
kunt u ons altijd een voorbeeld van de bedrukking 
sturen zodat wij u hierin kunnen adviseren.

INKTEN
We drukken met dekkende inkten (op waterbasis). 
Desondanks is het mogelijk dat gekleurd materiaal 
invloed heeft op de drukkleur. Ook is het mogelijk
dat (vooral bij grovere structuren) het materiaal 
zichtbaar is onder het bedrukte gedeelte. 

DRUKKWALITEIT
Het product en de fijnheid van het materiaal hebben 
invloed op de drukkwaliteit. Om de bedrukking zo
goed mogelijk te kunnen drukken adviseren wij u te 
houden aan het onderstaande overzicht. In grote 
lijnen geven we aan wat de minimale lijndikte en
tekstgrootte dient te zijn. Het ontwerp wordt altijd 
eerst door ons beoordeeld en eventueel aangepast 
ten goede van de drukkwaliteit. Wij sturen u voor
productie een pdf drukproef ter controle. Na uw
akkoord zullen wij uw bestelling in productie nemen.

Product
Minimale lijndikte
in positieve druk

Minimale lijndikte
in negatieve druk

Minimale corpsgrootte 
(o.b.v. Arial regular)*

jute, juca, sailor bags 3 pt (1 mm) 6 pt (2 mm) 26 pt (± 9 mm)

Vilt, canvas, PP woven, kurk, 
non-woven, nylon, 600 D

2 pt (0,7 mm) 4 pt (1,4 mm) 16 pt (± 5 mm)

Katoen, bamboe, ZEROTREE® , 
satijn, polyester

1 pt (0,35 mm) 2 pt (0,70 mm) 12 pt (± 4 mm)

Papier, karton, plastic 0,5 pt (0,18 mm) 1 pt (0,36 mm) 10 pt (± 3,5 mm)

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan.

INFOSHEET ZEEFDRUK.


