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Aluminium textielframes met LED
Opvallen tussen al die andere beursstands kan knap lastig zijn. Maar met led-textielframes vang 

jij iedereens aandacht. Laat jouw print shinen en laat je eigen led-textielframes bedrukken. Deze 

textielframes zijn voorzien van ingebouwde ledverlichting en geven jouw bedrukking net dat beetje 

extra om alle koppen te laten draaien. En of je jouw led-textielframe tegen een muur aan zet of wil 

gebruiken als vrijstaand wandje. Onze textielframes met ledverlichting bedrukken we zowel enkel-

als dubbelzijdig. En is het tijd voor een nieuwe print? Verwijder het oude doek en vervang deze zelf 

heel gemakkelijk met een nieuw bedrukt textieldoek. 

	9 Verkrijgbaar vanaf 1 stuks

	9 Geschikt voor binnen gebruik

	9 Enkel- of dubbelzijdig frame van geadoniseerd aluminium

	9 Inclusief draagtas of draagkoffer

	9 Gratis bezorging

Algemene aanleverspecificaties

- Plaats geen tekst of andere belangrijke elementen in het ontwerp dichter dan 30 mm bij de rand, dit verdwijnt mogelijk in   

  het frame.

-  Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.

-  Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij 

een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 

100 DPI.

- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 1 pt. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 2 pt.

- De minimale lettergrootte die we aanraden is 10 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt. 

-   Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en

    Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.

- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black        

  alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst. 

- Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het   

  uiteindelijke drukwerk. 

- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.

- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.

- Sla je bestand als een drukklare pdf,  weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).   
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Aluminium textielframes met LED
Het doek

Materiaal:   Polyester

Gewicht:  195 gr/m2

Brandwerend:   B1 certificaat

Bedrukking:   Sublimatie

Afwerking:   Het doek wordt afgewerkt met een pees van 

    14x3/12x3 mm. Deze pees wordt aanbracht 

    in het aluminium profiel.

Indoor/outdoor:  Indoor

Waterafstotend:  Nee

Enkelzijdig vrijstaand 85 x 200 cm

Frame

LED

Enkelzijdig vrijstaand 85 x 200 cm

Frame

LED

Materiaal achterwand: backlit-banner

Materiaal frame: Geanodiseerd aluminium

Profielbreedte: 60 mm

Printbevestiging: Pees

Peesmaat: 12 x 3 mm

Systeemformaat: 85 x 200 x 6 cm

Framekleur: Zilver

Gewicht: 9 kg

Formaat draagtas: 110 x 32 x 9 cm

64 ledlampjes bevestigen we om de 10 cm 

in het frame verdeeld over 8 ledstrips

Led verbruik: 51 W

Aantal ledlampen: 64/0,8 W per stuk

Kleurtemperatuur: 6100K

Lumen/LM: 4594

Input: 100-240V~50/60Hz

Output: 24V/60W

Certificering: CE, RoHS

Materiaal frame: Geanodiseerd aluminium

Profielbreedte: 80 mm

Printbevestiging: Pees

Peesmaat: 14 x 3 mm

Systeemformaat: 100 x 200 x 8 cm

Framekleur: Zilver

Gewicht: 12 kg

Formaat doos: 114 x 32 x 14 cm 

(kartonnen draagkoffer)

84 ledlampjes bevestigen we om de 3 cm 

verdeeld over 42 ledlampen per zijde.

Led verbruik: 75 W

Aantal ledlampen: 84/0,9 W per stuk

Kleurtemperatuur: 6000-6500K

Lumen/LM: 11000

Input: 100-240V~50/60Hz

Output: 24V/120W

Certificering: CE


