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Sjablonen shirts
drukformaat

Sjabloon herenshirts

drukformaat

Sjabloon damesshirts

Drukformaten
Maximale drukformaten
herenshirts

Maximale drukformaten
kinder- en damesshirts

Plastisol
37 x 50 cm*

Plastisol
27 x 40 cm*

Waterbased
Discharge
27 x 40 cm*

Waterbased
Discharge
27 x 40 cm*

* grotere drukformaten mogelijk tegen meerprijs
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Endfold labels

Omlabelopties

(labels met gevouwen uiteindes)

Centerfold labels
(labels met middenvouw)

Geweven neklabel
LOGO
our brand name
since 1955
Origineel merklabel wordt verwijderd uit het shirt.
LOGO
In de plaats daarvan wordt er een neklabel met eigen
since 1955
our
brand
name
logo ingestikt.
Gedrukte nekprint
innaairuimte
innaairuimte
Origineel merklabel wordt verwijderd uit het shirt.
In de plaats daarvan drukken we een neklabel aan de binnenzijde van het shirt.
Geweven mouwlabel
Aan de mouw bevestigen we een eigen merklabel voor eigen herkenbaarheid.
Waslabel
Het originele waslabel wordt verwijderd en vervangen door een eigen waslabel met de
originele wasvoorschriften en eventueel bijkomende informatie en logo.
Wassymbolen

Verpakkingsopties
Handzaam verpakt
De shirts worden altijd netjes opgevouwen en handzaam verpakt in een doos
(maximaal 100 shirts per doos)
extra opties:
Polybag met kleefstrip
Het shirt wordt netjes opgevouwen en verpakt in een polybag met (herbruikbare) kleefstrip.
Haakzak
Het shirt worden netjes opgevouwen en verpakt in een PP bag met haak.
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Sjabloon kindershirts

drukformaat

drukformaat

drukformaat

2

drukformaat

Aanleverspecificaties
- Vectorbestanden (.ai / .eps / .pdf ) op ware grootte met teksten omgezet in lettercontouren.
- Pixelbestanden (.jpg /.png / .psd) op ware grootte met een minimale resolutie van 200dpi.
Drukkleur aangegeven in PMS kleur (Pantone Solid Coated)
http://merchandise.nl/zeefdruk/personalisatie-en-druktechnieken/pms-kleuren/
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- Zwart/wit label met naam artikel, maat en barcode
- FC label met afbeelding van de print, naam artikel,maat en barcode
- Incl. een topcard in f/c met daarop alle gegevens

Personalisatie verpakking
(Maat)stickers op op polybag
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