Spandoeken

PVC Bannerdoek. Betaalbare visuele reklame met grote attentiewaarde.
De bekende spandoeken met reklame veel toepassingen. In onze prijzen zijn de prepress en DTP kosten inbegrepen.
Confectie; u kunt als optie kiezen voor rondom zomen en voorzien van ringen om de 25 cm.(= standaard) of 50 cm.
Formaten door uzelf op te geven. *minimale (kosten)afname is 1 m2. Printtechniek 600 dpi Durst UV rol-2-rol printer 320
cm. Is het doek groter dan lassen wij het onzichtbaar. Heeft u vragen signmaster@bergslot.com Tel. 0523-628911
Elastieken; standaard elastieken of stormfixspanners (het doek zit dan veel dichter tegen het frame aan).
Welke maat doek moet ik bestellen bij gebruik spanframe. Bij doeken met elastieken geldt 10 cm. kleiner
rondom dan de binnenmaat van het frame. Bv. bij een frame 2 x 2 meter binnenmaat besteld u een doek van 180 x
180 cm. Maakt u gebruik van stormfix spanners dan geldt 2 cm. kleiner rondom (u besteld 196 x 196 cm).

blindframe

stormfix
Spanframes.
• De frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium met een diameter van 42 en 33 mm. De koppelingen en muur
bevestigingsstukken zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal.
• Er zijn ook blindframes mogelijk. Het frame is dan niet zichtbaar.
• De spanframes kunnen aan een wand worden gemonteerd. Ook damwand is mogelijk. Er zijn ook v-vormen mogelijk.
• Vrijstaande wandframes worden gebruikelijk 2 meter boven maaiveld geplaatst en 1 meter in de bodem geplaatst.
Afwerkingsmogelijkheden en montage:
•De ogen worden geplaatst in de hoeken en om de 25 of 50 cm. Bij een stormfix doek worden de hoeken verstevigd.
•De frames worden franco met koppelingen geleverd met het doek. Wij kunnen ook de montage voor u verzorgen.

Toepassingen
• Bedrijfspresentatie • Projectinformatie • Bouwinformatie
• Evenementen • Sportwedstrijden • Reklame algemeen.

Voordelen Bergslot
• Digitaal printen maakt meerdere uitingen snel mogelijk.
• Fotokwaliteit levert visuals met impact die aanspreken.
• Elk formaat mogelijk, afgestemd op uw wensen.
• DTP afdeling controleert bestanden voor productie.
• Alle productie in eigen huis en montagedienst.

www.signmaster.info
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