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Tyvek polsbandjes technische fiche

Minstens 250 bandjes per bestelling
Minimum 100 bandjes per kleur
Aantal bandjes moet een veelvoud zijn van 10

Technische gegevens opdruk
Een full-color opdruk is enkel mogelijk op witte bandjes (tegen een meerprijs), op gekleurde bandjes 
is enkel een opdruk in zwart (of grijstinten) mogelijk.
Maximum afmetingen van de opdruk is 13 x 140 mm (H x B). U kunt de technische tekening 
downloaden van de site op “polsbandshop.be/technisch/tyvek.eps”
Uw ontwerp aanleveren: vectorieel EPS of AI bestand. Een hoge resolutie JPG of PDF van 
minimaal 300 dpi is eveneens mogelijk. Gelieve teksten steeds om te zetten in omtreklijnen.
Voor optimale leesbaarheid raden we aan van een minimum lettergrootte van 10pt te gebruiken in 
uw ontwerp. Bij een kleinere corpsgrootte bestaat de kans -door de textuur van de tyvek bandjes- dat 
de letters dichtlopen. Bij negatieve tekst, de letters zeker dik genoeg maken, anders 
zullen deze dichtlopen.
Alle bandjes kregen reeds een uniek nummer op de kleefstrook, een eigen opvolgend custom-nummer 
kan tegen meerprijs.

Wij bekijken altijd eerst de opdruk voor deze in productie genomen worden en contacteren u in geval 
er geen optimaal resultaat kan bekomen worden en wij maken u dan eventueel een ander voorstel. 
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Kleefstrook

verbeterde veiligheidssluiting

Breedte  van de pols (volwassene)
Kleefstrook Breedte  van de pols (kind)

Grijs = gekozen kleur

13 mm



Kleefstrook

verbeterde veiligheidssluiting

Breedte  van de pols (volwassene)
Kleefstrook Breedte  van de pols (kind)

Grijs = gekozen kleur, zie bovenaan

Groene vlak = maximum grootte van de opdruk

Tyvek polsbandjes technische tekening
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Dit is een digitale proef: de weergegeven kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid door o.a. de kwaliteit van het beeldscherm waarop u dit document bekijkt of 
de kleurkalibratie van uw printer.
De positie en grootte van de opdruk kan lichtjes anders zijn dan uw digitale opmaak.

Opmerking: 
- N = neonkleuren reageren op blacklight blue
- bedrukte delen kunnen de kleefkracht van de kleefstrook beïnvloeden
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Beschikbare kleuren:


