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Papieren verzendzakken
Zijn jouw producten een cadeautje om te krijgen? Verpakt in gepersonaliseerde papieren
verzendzakken zijn ze ook nog eens leuk om naar te kijken! Papieren verzendzakken bedrukken we
zowel enkel- als dubbelzijdig, in verschillende formaten en kleuren en ze zijn voorzien van een brede
bodem. Hierdoor blijft de zak mooi rechtop staan. Plaats je product in de verzendzak en sluit deze
vervolgens gemakkelijk af met de enkele plakstrip. Papieren verzendzakken bedrukken en bezorgen
we binnen elf werkdagen.
Eigenschappen

•

120 g/m2 kraftpapier

•

Enkel- en dubbelzijdige bedrukking (zeefdruk)

•

Keuze uit diverse kleuren en formaten

•

Gratis bezorging

Beschikbare kleuren

Aanleverspecificaties
• Zorg

dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
• Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te
leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.
• Lever

je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).
• Gebruik

voor voor het bedrukken van de verzendzakken ‘PMS Solid Uncoated’ kleuren.
• Je
 kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en 		
percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
• Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en tekst
niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
• Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad,
zonder overlappingen.

Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.

Nederlands

Druktechnieken
Zeefdruk
Zeefdruk

Aantal kleuren

1/0,
1/0 1/1

Soort kleur

PMS

Eigenschappen

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

Min. corps grootte

14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Productieproces:
- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

(Aanlever-)specificaties
• Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
• Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

