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• Materiaal: waterdicht polyethyleen (LDPE)

• Bedrukking: PMS en voor- en achterzijde

• Met dubbele plakstrip en perforatiestrook

• Gratis bezorging!



Plastic verzendzakken 
Laat plastic verzendzakken met logo bedrukken en maak zo ook online aankopen persoonlijk. 

Moeten jouw huisstijlkleuren altijd perfect overeenkomen? Door de PMS-bedrukking heb jij exact 

de juiste kleuren van je logo op jouw bedrukte verzendzakken. En die kleuren komen helemaal tot 

hun recht door de zwarte laag aan de binnenzijde. Die zorgt er namelijk voor dat de verzendzak 

niet doorschijnt. Naast mooi zijn jouw verzendzakken extra stevig en waterafstotend. Zo komen 

producten altijd piekfijn aan bij de klant. Ook kies je uit vele formaten en diverse luxe afwerkingen 

om jouw ideale verzendzak samen te stellen. Plastic verzendzakken bedrukken en bezorgen we 

binnen tien werkdagen.

•    Geproduceerd d.m.v. Flexodruk. Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. 

•    Voorgedefineerde kleuren lever je aan in Zwart (K), bij een kleur naar keuze gebruik je een kleur uit de PANTONE+ Solid 

Coated kleurwaaier. 

•    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).

•     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 punt (4 punt voor negatieve lijnen) en tekst 

niet kleiner is dan 20 punt.

•     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.

Beschikbare Opdruk kleuren

Zwart:

Pantone Black

Blauw: 

Pantone® 072

Rood:  

Pantone® 186

Groen:  

Pantone® 341

Oranje:  

Pantone® 021

Grijs:  

Pantone® Cool Gray 8

Custom: Kies je kleur uit de   

PANTONE+ Solid Coated 

kleurwaaier

Aanleveren

Beschikbare Materiaal kleuren

Wit 

Pantone® 021

Geel 

Pantone® 1215 C

Groen 

Pantone® 5783

Grijs 

Pantone® 7527


