
Productieproces:

• De bedrukking wordt rechtstreeks op de transferfolie geprint.

• Daarna wordt de vorm gesneden, gepeld en door middel van een transferpers overgezet op het product.  

(Aanlever-)specificaties

•  Maak je ontwerp binnen één vorm op (geen losstaande objecten zoals teksten of vrijstaande logo’s). Gebruik bijv. een vlak 

achter je ontwerp of breng een contour rond de opmaak aan. Binnen deze vorm mag wel fotomateriaal gebruikt worden.

• Digitale transfers zijn uitermate geschikt voor het bedrukken van kleine aantallen.

Druktechnieken schorten/sloven
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* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Digitaal transfer

Digitaal transfer Borduren Zeefdruk

Aantal kleuren  4/0  tot 12/0  1/0 - 2/0 - 3/0

Soort kleur  Full color (CMYK)  PMS  PMS

Eigenschappen
 •  Vector / Pixel (binnen 1 vector object)
 • Details binnen object mogelijk 
 • Één object (embleemvorm)

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

Min. corps grootte  8 pt / 3 mm *  14 pt / 5 mm *  14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte
 Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
 Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

 Positieve lijn 3 pt / 1 mm
 Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

 Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
 Negatieve lijn 3 pt / 1 mm
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Productieproces:

• Van het ontwerp wordt een borduurkaart gemaakt, deze vertaalt het ontwerp in uit te voeren steken per kleur.

• De borduurmachine leest de borduurkaart en voert de steken rechtsreeks op het product uit.

(Aanlever-)specificaties

• Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden.

• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.

• Borduren is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.

Borduren

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Digitaal transfer Borduren Zeefdruk

Aantal kleuren  4/0  tot 12/0  1/0 - 2/0 - 3/0

Soort kleur  Full color (CMYK)  PMS  PMS

Eigenschappen
 •  Vector / Pixel (binnen 1 vector object)
 • Details binnen object mogelijk 
 • Één object (embleemvorm)

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

Min. corps grootte  8 pt / 3 mm *  14 pt / 5 mm *  14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte
 Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
 Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

 Positieve lijn 3 pt / 1 mm
 Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

 Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
 Negatieve lijn 3 pt / 1 mm
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Productieproces:

• Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.

• Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

(Aanlever-)specificaties

• Maak het ontwerp altijd op in vectoren en in PMS-kleuren (100% van de kleur, geen overlappende kleuren).

• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop-)tinten van een kleur.

• Zeefdruk is aantrekkelijk (goedkoper) voor het bedrukken van grotere aantallen.

Zeefdruk

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Digitaal transfer Borduren Zeefdruk

Aantal kleuren  4/0  tot 12/0  1/0 - 2/0 - 3/0

Soort kleur  Full color (CMYK)  PMS  PMS

Eigenschappen
 •  Vector / Pixel (binnen 1 vector object)
 • Details binnen object mogelijk 
 • Één object (embleemvorm)

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

Min. corps grootte  8 pt / 3 mm *  14 pt / 5 mm *  14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte
 Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
 Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

 Positieve lijn 3 pt / 1 mm
 Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

 Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
 Negatieve lijn 3 pt / 1 mm


