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TEXTIELDRUK 
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Zeefdruk voor bedrijfs- en 
vrijetijdskleding. Alle prijzen zijn zonder 

textiel, het is mogelijk dit zelf aan te 
leveren of een keuze te maken uit 
ons uitgebreide assortiment, zie: 

www.promotional-textiles.nl 
Alle bedragen inclusief start-, film-

en zeefkosten. 

zijde 1 1 1 
kleuren 

10 st 99 179 259 
15 st 109 199 279 
25 st 129 209 299 
50 st 175 265 365 

zijdes 2 2 2 
kleuren 

10 st 179 339 499 
15 st 199 379 539 
25 st 239 399 589 
50 st 335 515 715 

-------------------------

Voor zeefdruk bestanden aanleveren als 
Illustrator VECTOR EPS of Al (v CS3) 

lettertypes naar lettercontouren. 
De bestanden dienen GEEN ingesloten 
b1tmap's (JPG, TIFF, etc ) te bevatten. 

r-----------------------

De uitrolbare verticale presentatie
banners. Digitaal geprint op 140 grams 

: papier en gelamineerd. Opgerold in 
, aluminium standaard incl. luxe draagtas. 

Formaat Standaard 
maat 2000x850 

1 st 99 
2 st 179 
5 st 349 

·------------------------

Vlaggen hebben een andere 
aanleverspec1f1cat1e dan drukwerk. 
Er Is namel1Jk 5 mm rond de netto 

bestandsmaat nodig I v m. de afwerking. 

Vlaggen worden gemaakt van 
sneldrogend, 3-draads geweven 

glanspolyester. De beachflags worden 
geleverd in een tas met een mast. Tevens 
verkopen wij vlaggenstokken en -masten. 

Formaat gevel beach 
maat lS00xlO00 3800x385 

1 st 95 229 
2 st 150 399 
5 st 349 995 

10 st 595 1.495 
------------------------
�-----------------------

Wij drukken banners op bisonyl 
(zeildoek), vlaggenstof en op Mesh 

(gaasdoek). Standaard afgewerkt met 
ogen om de 30 cm, echter kunnen we 
ook een tunnel zomen of alleen ogen 

in de hoeken zetten. 

Banners: 

35,- per m2 

Prijsvoorbeeld: 

3 x 1 meter= 105,-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,

MONTAGE OP LOCATIE 

Daarnaast kunnen we het frame met de 
banner op locatie komen monteren. 

De prijs is afhankelijk van de hoogte en 
maat, maar om een richtprijs te geven: 
Frame 3 x 1 meter, incl. bisonylbanner 

en montage tot max. 3 meter hoog 

totaal 450,-
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AANLEVERSPECIFICATIES 

• Simpel en snel: info@kijkopmedia.nl (tot 20 mb) 
• Groter? https://www.wetransfer.com (boven 20 mb) 

BESTANDSFORMATEN DRUKWERK • 
. 

-Adobe PDF/ JPG, TIF, BMP, PNG (bitmap 300 dpi op ware grootte) 
- Alle afbeeldingen, foto's, etc. omzetten naar CMYK. 
- Bij gebruik transparanties, lenzen, slagschaduwen deze converteren 

naar ingesloten CMYK bitmap. 
- Bestandsformaat 1 mm rondom groter dan eind maat, reken 4 mm 
veilige marge vanaf de rand van het bestand naar binnen (zie onder). 

-Bestandsgrootte max. 450 Mb 
- GÉÉN snijtekens, bestandsinfo, etc. in het bestand. 

NIET DE JUISTE BESTANDEN? 

Neem vrijblijvend contact met ons op om tot een oplossing te komen. In de 
meeste gevallen kunnen we samen met u tot het juiste resultaat komen. 
Daarnaast kunnen onze ontwerpers ook bijna altijd uw bestanden namaken 
of hertekenen naar lijntekeningen. 

r· ------------..... ----·---· •• ---... --

Indien de marge te krap 1s o 
wanneer er teksten of figuren a 
dreigen te vallen, dan z11n we 
genoodzaakt een WITTE rand aan te 
brengen. Op verzoek 1s een andere 
kleur mogehJk 
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1 MM (afloop) 4 MM (veilige marge) BEELDMAAT(-----) BES TANDSMAAT(-----) SNIJLIJN(-) 

WIJ LEVEREN OOK: 
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Alle prijzen in EURO exclusief BTW
Met het verschijnen van deze prijslijst komen alle eerdere te vervallen. 
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(i'-KIJKOPMEDIA.nl} 
Goudriaankade 14 

2516 GM Den Haag 

tel. 070 445 02 13 

Mob. 0651 008 194 

fax.084 752 09 23 

Prijslijst maart 2019 
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§ Digitaal aanleveren per e-mail: Simpel & Snel! 

info@kiikopmedia.nl 
www.kiikopmedia.nl 

Ó Vind ik leuk D 
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