
Basic mondkapjes 
Masques buccaux Basiques

Taal
Nederlands

Langue
Français



Basic mondkapjes 
Op zoek naar ‘gewoon’ een mondkapje, maar wel eentje die leuk staat en wat langer meegaat? Laat 

mondkapjes bedrukken met eigen logo of ontwerp een opvallend design. De mondkapjes bedrukken 

we namelijk niet alleen op de wang, maar langs alle kanten! Zo maak je bedrukte mondkapjes een 

aanvulling op je outfit. Ga altijd comfortabel en veilig op pad met jouw bedrukte mondkapje. Want 

met een gebruiksduur van acht uur kun je zorgeloos een hele dag de deur uit. Hierna was je het 

mondkapje op 60 graden tot wel 25 keer en maken ze eenmalige mondkapjes overbodig. Een stuk 

duurzamer dus! .

LET OP! 

Onze Basic mondkapjes zijn geen medische mondkapjes en hebben geen CE-keurmerk. Ze bieden daarom ook niet dezelfde 

bescherming als medische mondkapjes. We raden daarom aan deze mondkapjes alleen voor persoonlijke doeleinden te 

gebruiken tijdens bijvoorbeeld het reizen in openbaar vervoer.

Algemene informatie 

• 2-laags filter filtert 90% van de ingeademde lucht

• Wasbaar tot wel 25 keer op 60 graden

• Maten: Volwassenen Large, Volwassenen Medium en Kids

• De maat ‘Kids’ is ook geschikt voor mannen en vrouwen met een kleiner gezicht.

• Gratis geleverd.



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).

Tips druktechniek

Sublimatie

•    Je dient je ontwerp in full color aan te leveren.

•    Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 0,5 punt (2 punt voor negatieve lijnen) en tekst 

niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 16 punt te hanteren)
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