Zonwering
Beletteren

zonwering beletteren
Maak indruk met reclame op uw zonwering! Zonwering met belettering draagt bij aan een zeer
herkenbare gevel: een duidelijk herkenningspunt in de straat.
Markiezen en zonneschermen kunnen worden voorzien van tekst en logo’s. Deze worden door ons
ingeschilderd, de belettering is weersbestendig en flexibel, zodat deze niet barst wanneer de zonwering
wordt ingeklapt.
✔
✔
✔

Vergroot uw naamsbekendheid
Opvallend
Herkenbaar

✔
✔

Alle ontwerpen mogelijk
Weersbestendig

Mogelijkheden

Wij kunnen u een passend ontwerp bieden, gebaseerd op de
beschikbare ruimte op uw zonwering.
Voor de bedrukking maken wij o.a. gebruik van flexibele laksoorten,
evenals een 12-tal metallic laksoorten in een buitenkwaliteit,
waaronder uiteraard goud en zilver. Daarnaast kunnen we alle RAL
kleuren mengen. Na opdracht ontvangt u van ons een voorbeeld ter
goedkeuring. Desgewenst met een foto-impressie van de gevel.

Werkwijze
Vrijwel alle zonweringsystemen kunnen worden voorzien van tekst en/of een logo. Wij verzorgen het
grafisch ontwerp, maar ook het intekenen van de betreffende zonwering op foto’s voor aanvragen van
gemeentevergunningen behoort tot de mogelijkheden.
Vooraf ontvangt u van ons altijd een voorbeeld ter goedkeuring.
Om een correcte prijsopgaaf te kunnen doen zijn de volgende punten van belang:
✔ Aantal zonweringen wat bedrukt moet worden
✔ Welke tekst en/of logo bedrukt moet worden
✔	Op welke plaats u de tekst en/of logo bedrukt wilt hebben
✔

(volant, voorzijde markies, zijkant markies, gecentreerd op een zonweringdoek, etc.)
Dat u het juiste bestand van de tekst en/of logo aanlevert

Type bestanden
Bestanden kunnen worden aangeleverd in
onderstaande bestandsformaten:

We wijzen erop dat alle bestanden met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines (lettercontouren) moeten worden aangeleverd. Mocht u zelf niet in het bezit zijn van een soortgelijk
bestand dan heeft uw drukker deze vaakwel in zijn bezit. Deze bestanden worden namelijk ook
gebruikt bij het ontwerpen en drukken van uw briefpapier, visitekaartjes en ander drukwerk.
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