zichtbaar de beste

Spandoeken

Uw boodschap strak in beeld
Een spandoek doet zijn werk buiten. Optimale leesbaarheid, snelle inzetbaarheid
en eenvoudige bevestigingsmethoden geven uw boodschap een extra dimensie.
Een hoge attentiewaarde aan een gevel, over een straat of als afrastering.

Kenmerken
•
•
•
•
•

Hoogste licht - & weerechtheid
Scherpe bedrukking
Foto - afbeeldingen/ full colour in details weergegeven
Acht duurzame stofsoorten
Aantrekkelijk geprijsd

Wat zijn de meest
belangrijke eigenschappen
voor spandoeken?
Drukresultaat

Scherpe en gedetailleerde druk zijn vereisten voor
een effectief spandoek. Met onze expertise en
modernste druk-technologie garanderen wij een
strakke en krachtige uitstraling.

Kleurkracht

De kleurstoffen, die Faber toepast gebruiken wij ook
voor de bedrukking van parasols. Deze hebben de
hoogste normering voor weersechtheid(min. 6-7, op
een schaal 1 t/m 8). Hiermee onderscheiden wij ons
van andere drukkerijen. Voor felle kleuren hebben
wij ook een doeksoort, die 50% meer kleurstof
absorbeert. Voor de hoogste kleurkracht. Verder zijn
de meeste spandoeken volledig doorgedrukt.
Technische informatie hieromtrent is verkrijgbaar via
onze website, paragraaf ‘Weersechtheid’.

Levensduur

Een spandoek moet lang en vaak gebruikt kunnen
worden. Bestand tegen zon en wind. Afhankelijk van
de toepassing heeft Faber acht duurzame polyester
stofsoorten. Breisels en weefsels. Met hoge
inscheurweerstand en treksterkte.
Zie de aparte leaflets per doeksoort.

Overige kenmerken
Konfektie

Er zijn tientallen konfektievormen, die uitgevoerd
kunnen worden. Zelfs leveringen aan de rol zijn mogelijk.
Wij hebben een aparte leaflet met de meest
uitgevoerde afwerkingen. Laat uzelf overigens altijd
adviseren door onze Verkoopafdeling. Zij staan graag
voor u klaar met raad.

Vormen/Maten

De keuze is afhankelijk van de plaats en de boodschap.
Op dezelfde leaflet van de konfektievormen staan
een aantal adviesmaten. Echter zijn alle afwijkende
uitvoeringen ook uitvoerbaar.

Kosten

Met bovenstaande rekening houdende staat Faber
voor de juiste balans tussen prijs en kwaliteit. Ook als
’t gaat om de levertijd. Vraag om een vrijblijvende
offerte en wij zullen ’t bewijzen.
Vergelijkt u maar.
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