
TEXTIELBEDRUKKING
VOOR
IEDEREEN!

U W  V I S U E L E  C O M M U N I C A T I E  O P  M A A T

Ben je op zoek naar bedrukte werk- of promokledij, maar weet je niet goed welke druktechniek best voor jou van
toepassing is?
We helpen je graag verder met het juiste advies, maar zetten alles nog even voor je op een rijtje:

     ZEEFDRUK
Bestaat jouw bedrukking uit maximum 6 kleuren (zonder schaduw, overgang,..), dan is zeefdruk iets voor jou. 
Meer kleuren nodig? Dan kies je best voor een digitale transfer.
Als het aantal opdrukkleuren beperkt blijft, is zeefdruk dé techniek bij uitstek voor elke oplage. Hoe meer kleuren je wenst, 
hoe hoger de kostprijs van de zeefdruk. Hoe hoger de aantallen, hoe lager de stukprijs. Op basis van die elementen wordt de 
prijs bepaald.

     DIGITALE TRANSFER
De bedrukking bestaat uit een ‘full colour’ afbeelding of een foto?
Dan is digitale transfer de beste keuze.
De afbeelding wordt op een vinyl drager geprint en daarna geperst op de textiel.
Lever steeds een hoog resolutie beeld aan, kwaliteit is zeer belangrijk om een mooi resultaat te bekomen!
De prijs wordt bepaald door de aantallen en de te bedrukken oppervlakte.

     ZEEFDRUK TRANSFER
Sommige materialen zijn lastig om rechtstreeks te bedrukken met zeefdruk.
Denk maar aan kledingnaden en dubbel gevoerde kledij. En dan zijn er nog textielsoorten zoals softshell en fleece, waarbij de
inkten - vanwege de polyester - kunnen doorbloeden.
De oplossing? Zeefdruk transfers!
De opdruk wordt met zeefdruktechniek op een vinyl drager gedrukt, waarna deze op de textiel geperst wordt. 
De kostprijs wordt op dezelfde manier als zeefdruk bepaald.

     FLEX TRANSFER
Als je jouw textiel wil laten bedrukken met prints in een enkele kleur, dan is flex transferdruk – letterlijk en figuurlijk - op 
jouw lijf geschreven. 
Flex transferfolie is een hoogwaardige en duurzame vinyl transfer. Het leuke aan flexdruk is dat het zeer personaliseerbaar 
is. Wil je bijvoorbeeld verschillende namen of nummers laten drukken? Dan is flex transfer een hele voordelige optie!
De kost hiervan wordt bepaald door op basis van aantallen en te bedrukken oppervlakte.
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      BORDURING
Mag de afwerking helemaal ‘top of the bill’ zijn? Dan kan je borduring overwegen.
Het borduren van textiel zorgt met naald en draad voor een tijdloze look met prachtige kleuren als resultaat. Bovendien kan 
je de bedrukking ook echt voelen.
Hoe groter je borduurwerk, hoe meer steken en hoe hoger de prijs.

Samengevat:

ZEEFDRUK

Ideaal voor alle oplages

Prijs afhankelijk van kleuren

Bedrukking tot 6 kleuren

Beste prijs-kwaliteit

DIGITALE TRANSFER

Ideaal voor alle oplages,
vanaf 10 stuks

Prijs afhankelijk van 
oppervlakte

Full colour bedrukkingen

Geschikt voor gedetailleerde 
ontwerpen
Niet geschikt op softshells

ZEEFDRUK TRANSFER

Ideaal voor alle oplages

Vaste prijzen per kleur en 
zijde

Bedrukking tot 6 kleuren

Bedrukking op moeilijke 
plaatsen
Bedrukking polyester

FLEX TRANSFER

Ideaal voor kleine oplages

Prijs afhankelijk van 
oppervlakte

Bedrukking in 1 kleur

Personalisaties per stuk 
mogelijk

BORDURING

Ideaal voor alle oplages

Prijs afhankelijk van 
oppervlakte

Keuze uit meer dan 50
kleuren garen

Hoge kwaliteit met kleurvast 
met voelbaar effect


