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DE VOOR- EN NADELEN VAN PLOTTEN
De voordelen van plotten:

De nadelen van plotten:

- Vlotte levering van ongeveer 1 week

- Beperkte keuze in kleuren

- Goedkoper bij een kleine oplage

- Een veelkleurig logo is niet mogelijk

- Bedrukking is kleurvast

- Plotten is gevoeliger voor UV-straling

- Metallic kleuren zijn mogelijk

DE VOOR- EN NADELEN VAN ZEEFDRUKKEN

BEDRUKKING
Met name horecabedrijven willen graag hun bedrijfsnaam of logo laten bedrukken op hun parasol,

De voordelen van zeefdrukken:

De nadelen van zeefdrukken:

- Een scherpe prijs bij grote afname >40

- Het is erg kostbaar bij lage aantallen

- Alle kleuren zijn mengbaar

- De levertijd bedraagt 2 tot 3 weken

- De bedrukking is kleurvast

- Hele grote bedrukkingen zijn onmogelijk

om zo de herkenbaarheid van het terras te vergroten. Het bedrukken van een parasoldoek is een
hele klus, daarom nemen wij dit graag van u over. We werken met de beste drukkerijen die met zorg
en aandacht een prachtresultaat realiseren, dat aansluit bij uw huisstijl.

.EPS-FORMAAT

Solero gebruikt twee methoden om een logo of tekst op het doek te drukken; plotten en zeefdrukken.

Elk logo is anders. Het is daarom lastig om een prijs af te geven

Plotten houdt in dat het logo uit folie gesneden wordt en vervolgens door middel van warmte op

zonder uw logo beoordeeld te hebben. Wij vragen daarom

het doek geperst wordt. Dit gebeurt onder hoge temperaturen zodat de lijm van de folie zich goed

altijd om het logo naar ons te sturen in EPS-formaat. Zo kunnen

hecht aan het doek. Door deze grote warmte op het materiaal, kan de drukker niet vaker dan 3 of 4

wij een drukproef maken en een prijs berekenen. Wij zijn een

keer hetzelfde stuk stof verhitten, omdat het doek anders zou krimpen. Hierbij biedt zeefdruk een

geschikte partner voor grotere projecten en vanaf 100 stuks

uitkomst, daarbij is er namelijk geen sprake van warmte.

worden de prijzen uiteraard veel gunstiger, echter hoort bij een
groter project ook een wat langere levertijd.
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MOGELIJKE POSITIONERINGEN
VOOR UW LOGO

KEUZE UIT VERSCHILLENDE KLEUREN FOLIE

RICHTPRIJZEN
Afmetingen logo bij plotten

LOGO & LOGO
LOGO & LOGO

LOGO & LOGO
LOGO & LOGO

2-4 WEKEN*

Prijs per logo in 1 kleur in € excl. BTW

Prijs per logo in 1 kleur in € incl. BTW

50x17 cm

32,50

39,33

70x17 cm

40,00

48,40

80x17 cm

45,00

54,45

100x17 cm

50,00

60,50

130x17 cm

60,00

72,60

50x30 cm

44,00

53,24

80x30 cm

62,00

75,02

100x30 cm

73,50

88,94

130x30 cm

90,00

108,90

50x50 cm

63,50

76,84

80x50 cm

93,00

112,53

100x50 cm

112,50

136,13

130x50 cm

141,00

170,61

60x60 cm

85,00

102,85

Prijs per logo in 1 kleur in € excl. BTW

Prijs per logo in 1 kleur in € incl. BTW

75,00 per kleur

90,75 per kleur

40x50 cm >10 st

40,00

48,40

40x50 cm >25 st

38,00

45,98

40x50 cm >50 st

36,00

43,56

40x50 cm >100 st

35,00

42,35

50x70 cm > 10 st

48,00

58,08

50x70 cm > 25 st

46,00

55,66

50x70 cm > 50 st

44,00

53,24

50x70 cm > 100 st

43,00

52,03

Afmetingen logo bij zeefdruk
Opstartkosten
LOGO & LOGO

* Afhankelijk van gekozen drukmethode

