
Stoffen polsbandjes technische fiche

Minstens 500 bandjes per bestelling
Aantal bandjes moet een veelvoud zijn van 100

Technische gegevens opdruk
Het ontwerp kan maximaal 8 drukkleuren bevatten. Elke PMS kleur is mogelijk.
Ga naar “mares.be/ontwerp/pantone” om alle pantone kleuren te bekijken. De garen worden
naar benadering van de opgegeven pantone-kleur gekozen. 
Maximum afmetingen van het ontwerp is 15 x 350 mm (H x B). Door de sluiting zijn 
er een aantal zones die niet zichtbaar zijn. Deze staan hier boven aangeduid. U kunt 
de technische tekening downloaden van de site op “polsbandshop.be/technisch/stof.eps”
Uw ontwerp aanleveren: vectorieel EPS of AI bestand. Gelieve tekst steeds om te 
zetten in omtreklijnen.
Voor optimale leesbaarheid raden we aan van een minimum lettergrootte van 12pt te 
gebruiken in uw ontwerp. 
Wij bekijken altijd eerst de opdruk en contacteren u in geval er geen optimaal resultaat 
kan bekomen worden of wij maken u een ander voorstel. 
Opgelet: fijne elementen kunnen verdwijnen, door de aard van het weven.
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Door de sluiting heeft het bandje enkele vlakken waar een eventuele opdruk onleesbaar wordt, zo ook aan de uiteinden van het bandje, dat meestal
afgeknipt wordt.

Indien u een full colorbeeld wenst, neem gerust
contact met ons op via info@polsbandshop.be
of 09 282 84 38

Polsbandshop.be ·  Gaston Baertstraat 3 ·  9800 Sint-Martens-Leerne ·  België ·  (B) 09-282 84 38 ·  (NL) 0032 9 282 84 38 ·  info@polsbandshop.be ·  www.polsbandshop.be  



Stoffen polsbandjes technische tekening

Zichtbaar deel - ideaal voor uw opschrift (breedte: 14 cm) 

Zichtbaar deel - valt buiten het deel rond de arm en wordt meestal afgeknipt (breedte: 7,2 cm)

Zichtbaar deel - varieërt naar gelang de breedt van de pols, dit deel is ideaal om een versiering op te plaatsen

Onzichtbaar deel - deze ruimte (1cm) zit onder het schuifloodje, naar gelang de breedte van de pols varieërt deze exacte plaats (Breedte: 3,2 cm)

Sierelementen - dit kunt u gebruiken op uw polsbandje in een eigen pantone-kleur

Ons sponsorlogo - indien u sponsoring wenst, gelieve dit op het bandje te laten staan tussen de rode zones

OPGELET! Fijne onderdelen kunnen mogelijks verdwijnen tijdens de productie, indien dit mogelijks het geval is bij uw ontwerp melden wij u dit zeker en maken eventueel een variant van uw ontwerp.
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