XXL DOEK MATERIAAL CONFRONTATIE.

MATERIAAL VERGELIJKER

Materiaal

Toepassing

Frontlit PVC banner

Meshdoek

BlockOut enkelzijdig

510g Frontlit PVC is uitermate

270gr Meshdoek is een ge-

610gr Block-Out banner heeft

geschikt voor al je binnen- en

perforeerd pvc doek dat licht- en

een zwarte kern en blokkeert

buitentoepassingen op klein en

luchtdoorlatend is. Hierdoor is

daardoor het licht. Het is de

groot XXL formaat. Ook wordt

meshdoek uitermate geschikt

zwaardere variant van 510gr

dit materiaal veel gebruikt voor

voor locaties waar meer wind-

Frontlit. Het wordt veel geko-

bouwhekbanners, dranghekban-

belasting kan zijn. Dit materiaal

zen voor spandoeken op een

BlockOut dubbelzijdig

ProPolyester doek

610gr Block-Out banner heeft
een zwarte kern en blokkeert

230g ProPolyester is een op-

daardoor het licht. Het is de

vouwbaar (Span)doek met een

zwaardere variant van 510gr

en matte uitstraling. Daarnaast is

Frontlit. Dit materiaal kan door

het 100% recyclebaar. Omdat dit

zijn zwarte kern dubbelzijdig full

lichtgewicht doek opvouwbaar

color worden bedrukt, en wordt

is, maakt het een ideaal product

veel gekozen voor banieren,

om makkelijk mee te nemen, en

spandoeken op een aanhang-

is laag in de verzendkosten.

ners, roll-up banners en hierdoor

wordt veel gekozen voor op

aanhangwagen, kioskvlaggen,

dus het meest voorkomende

hekwerken, steigers en bouw-

banieren, XXL-doeken of andere

materiaal.

doeken in open velden.

gevelreclame.

Materiaal

PVC

PVC

PVC

PVC

Polyester

Gewicht

510 gr./m2

270 gr./m2

610 gr./m2

610 gr./m2

230 gr./m2

DIN 4102 - B1

DIN 4102 - B1

DIN 4102 - B1

DIN 4102 - B1

DIN 4102 - B1

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

UV-print, enkelzijdig

UV-print, enkelzijdig

UV-print, enkelzijdig

UV-print, dubbelzijdig

UV-print, enkelzijdig

Lichte structuur

Open structuur

Lichte structuur

Lichte structuur

Fijne structuur

Brandcertificering
Water- en luchtdoorlatend
Printtechniek
Structuur

Afwerking

Doorschijnend

Verzending

wagen etc.

Schoonsnijden, contoursnijden,

Schoonsnijden, contoursnijden,

Schoonsnijden, contoursnijden,

zomen, ringen, zomen en ringen,

zomen, ringen, zomen en ringen,

zomen, ringen, zomen en ringen,

zomen en ringen voor Stormfix,

zomen en ringen voor Stormfix,

zomen en ringen voor Stormfix,

tunnel.

tunnel.

tunnel.

Nee

Ja

Nee

Nee

Op rol. Spandoeken waarbij

Op rol. Spandoeken waarbij

Op rol. Spandoeken waarbij

Op rol. Spandoeken waarbij

Schoonsnijden, contoursnijden,
ringen, ringen voor Stormfix,
tunnel.

beide zijdes groter zijn dan

beide zijdes groter zijn dan

beide zijdes groter zijn dan

beide zijdes groter zijn dan

2mtr worden opgevouwen

2mtr worden opgevouwen

2mtr worden opgevouwen

2mtr worden opgevouwen

verstuurd.

verstuurd.

verstuurd.

verstuurd.

Schoonsnijden, contoursnijden,
zomen, zomen en ringen, tunnel.

Nee

Opgevouwen in een doos.
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