Ecotassen
Het duurzame en stevigere alternatief voor de plastic wegwerptassen: onze ecotassen! Hét duurzame
relatiegeschenk. De tassen zijn gemaakt van jute of een mix met katoen. Kies het model dat het beste bij je
doelgroep past: een beurstas, een ruime shopper of gewoon een lekker trendy model. Onze tassen zijn gemaakt
van een extra zware kwaliteit voor duurzaam gebruik. Milieuvriendelijk en met een opdruk naar keuze in
maximaal PMS kleur.
Extra info: De tassen zijn voorzien van een PP laminatie aan de binnenzijde, welke voldoet aan een europees
standaard vereiste. De jute tassen zijn maximaal met 1 pms kleur te bedrukken.

Formaten juco tassen (exclusief hengsel):
Shopper
Adventure

Shopper
Handy

Shopper
Daily

Kadotasje

42 x 37 x 20 cm
(B x H x D)

37 x 30 x 15 cm
(B x H x D)

31 x 35 x 10 cm
(B x H x D)

22 x 20 x 13 cm
(B x H x D)

Formaten jute tassen (exclusief hengsel):
Shopper
Popular

Shopper
Large

Trendy Tas

Beurstas

39 x 35 x 15 cm
(B x H x D)

46 x 32 x 17 cm
(B x H x D)

31 x 35 x 10 cm
(B x H x D)

38 x 42 cm
(B x H)

Te bedrukken gebied:
Shopper Adventure 24 x 20 cm
Shopper Handy 24 x 20 cm
Shopper Daily 24 x 20 cm
Kadotasje 10x12 cm
Shopper Popular 24 x 20 cm
Shopper Large 24 x 20 cmm
Trendy Tas 24 x 20 cm
Beurstas 24 x 20 cm
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Algemene aanleverspecificaties
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het
uiteindelijke drukwerk.
- 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).
- Let op bij de jute tassen dient een minimale letterdikte aangehouden te worden van 2 millimeter.

Tips druktechniek
Zeefdruk (enkelzijdig en dubbelzijdig mogelijk)
- 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 2,5 punt (5 punt voor negatieve lijnen) en
tekst niet kleiner is dan 26 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 52 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.
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