Bedrukking
rechtstreeks
op
plaatmateriaal

Voor iedere toepassing hebben wij het geschikte plaatmateriaal.
Geprint direct op het plaatmateriaal of geprint op stickervinyl en
geplakt op plaat. Precies op maat!
Door ons uitgebreide machinepark kunnen wij u voorzien van
een zeer hoogwaardige kwaliteit bedrukt plaatmateriaal. Alle materialen kunnen standaard maximaal 150 x 305 centimeter uit
één stuk zijn. Bij grotere formaten leveren wij meerdere delen.
Vraag voor grotere formaten (groter dan 150x305 cm) uit één
stuk gerust een offerte aan. Forex, Dibond en Trespa kunnen wij
op aanvraag ook groter leveren!
Plaatmateriaal kan in alle formaten besteld worden, zelfs heel
klein, echter de minimale prijs is berekend op 1 m2. De prijzen
van het plaatmateriaal zijn
exclusief verzendkosten, let op, de verzendkosten staan er wel
bij onderaan de pagina!
Dibond
Dibond borden worden veel gebruikt wanneer een forex bord te
slap is of voor luxere toepassingen. 2 witte gladde aluminium
platen met een harde kern ertussen.
Enkelzijdig of dubbelzijdig full color direct geprint op plaat (2-3
jaar garantie op kleur, afhankelijk van omstandigheden.
Eventueel naar wens met een laminaat om het D-bond bord te
beschermen en nog meer op te laten vallen. De kleur wordt
hiermee met ongeveer 2 jaar verlengd.
Dibond borden worden met name gebruikt als zijnde
reclamepanelen; denk aan gevelborden, wandbeplating of
beurs- en standmateriaal. Het is een stuk lichter qua gewicht
dan Trespa.
Kapaline / Kapamount
Dit zijn foamborden. 2 gladde witte kartonnen platen met daartussen een schuimlaag, Het grote verschil tussen Kapaline en
Kapamount is dat Kapamount een alu tussenlaagje heet waardoor
de platen onder verschillende temperaturen niet krom trekken.
Deze borden worden veel gebruikt in winkels, waar ze opgehangen worden (ultralicht). Maar ook als presentatiemiddel om neer
te zetten, bijvoorbeeld “mood boards”.
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Trespa
Trespa borden zijn uitermate stevig en worden met name voor
buiten gebruikt. 2 harde platen met een harde kern.
Altijd een laminaat om de print te beschermen tegen weer en
wind. Het laminaat geeft het stickervinyl een extra bescherming
qua kleur en kleefkracht.
Trespa borden worden met name gebruikt als zijnde
reclamepanelen, denk aan; bouwborden en sportveld borden.
Vanwege de stevigheid kan het heel goed tegen een stootje.
Forex
Forex borden worden veel gebruikt wanneer foam bord te slap is.
2 gladde witte pvc platen met hard schuim ertussen.
Enkelzijdig of dubbelzijdig full color direct geprint op plaat
Forex borden worden met name gebruikt als zijnde beurs- en
standmateriaal, als presentatiemiddel dat langer mee moet
gaan als een foam bord. Forex is eveneens vrij licht en dus
gemakkelijk op te hangen.
Kanaalplaat
Kanaalplaat borden worden veel gebruikt en zijn ideaal voor
presentaties aan het plafond. Deze 4 mm dikke platen zijn stevig,
zeer licht van gewicht en flexibel. Tevens eventueel 90 graden
buigbaar.
Kanaalplaten worden met name binnen, voor aan het plafond,
gebruikt. Ook worden deze platen ingezet als makelaarsborden
(appartementenverkoop), tijdelijke bebording en
verpakkingsmateriaal.

