Tuinborden

De werkwijze in praktijk
- Silk Screen Holland doet u binnen 1 à 2 dagen aan de
hand van uw prijsaanvraag een passende prijsaanbieding
in de vorm van een vrijblijvende offerte

Raamposters & opzetstroken

- Na uw opdracht volgt binnen 1 week een eerste
ontwerpvoorstel via de fax of op eindmaat per post

Silk Screen vervaardigt uw raamposters op formaten tot zelfs 140 x 180 cm.

- Bij een eerste opdracht krijgt u tevens op het eind-

Tegelijkertijd meebestellen van raamposters op hetzelfde formaat als uw tuin-

materiaal gedrukte kleurstalen geleverd in de door u

borden geeft een plezierig prijsvoordeel. Bestelt u ze daarom bij voorkeur in com-

gewenste huisstijlkleur(en)

binatie met uw tuinborden.

- Pas na uw definitieve akkoord wordt er snel
geproduceerd en is uw drukwerk binnen 1 à 2 weken

Uitvoeringen

beschikbaar

Er zijn 2 duurzame uitvoeringen verkrijgbaar:
- op 135 tot 200 gr lichtecht, stevig wit posterpapier
- op 0.25 mm lichtechte, flexibele, witte pvc kunststof
Papier
De papieren uitvoering is scherp geprijsd en wordt gedrukt in zeefdruk met
lichtechte, kleurvaste inkten. Daarin onderscheidt de zeefdruk zich nadrukkelijk
van de andere druktechnieken zoals bv offset. De papieren raamposters worden
met tape aan de binnenzijde van het raam bevestigd.
Kunststof
De kunststof uitvoering is bijzonder geschikt voor langdurig en herhaald
gebruik. De posters zijn ongevoelig voor vocht en zonlicht en kunnen
desgewenst na langdurig gebruik met een vochtig doekje gereinigd worden.
De pvc raamposters worden voorzien van boorgaten en zuignapjes worden
bijgeleverd voor eenvoudige montage. Zij kunnen na gebruik desgewenst
opgerold in een koker worden bewaard en in de auto vervoerd.
Opzetstroken

drukwerk voor makelaars

drukwerk voor makelaars

Voor beide uitvoeringen zijn opzetstroken in hetzelfde materiaal als de posters
verkrijgbaar met wisselteksten als verkocht, te huur, verhuurd, te bezichtigen, al

Industrieterrein ‘De Zandhorst’

of niet in opvallende kleurstelling.
Celsiusstraat 16, 1704 RW Heerhugowaard

• Tuinborden, rechtstreeks van de drukker
• Optimaal beschermd tegen zon, regen en wind

Postbus 94, 1700 AB Heerhugowaard
Telefoon : (072) 574 42 24

drukwerk voor makelaars

Telefax

: (072) 574 40 08

e-mail

: tuinborden@silk-screen.nl

web

: www.silk-screen.nl/makelaars

• Snel op elke gewenste maat en vorm geleverd
• Hoge kwaliteit frames; degelijk verzinkt en gepoedercoat in kleur

bordmaat
breedte: 63,5 cm

Waarom Silk Screen Holland?

hoogte: 47 cm

- U koopt uw drukwerk rechtstreeks bij de producent en voorkomt zo een
tijdrovend en kostbaar traject

nagekomen levertijden
- U profiteert van ruim 30 jaar ervaring in het vervaardigen van buitenreclame
voor makelaars
- Compleet advies voor kleurstelling, uw huisstijl en te gebruiken materialen
- Silk Screen staat garant voor hoogwaardig en vooral duurzaam drukwerk dat
gezien mag worden.
- Een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

De borden

Tweezijdig bedrukt rechthoekig bord in

SilkScreenPanorama

- Door de korte lijnen met de producent bent u verzekerd van korte en accuraat

een oerdegelijk 3-delig massief frame.
Handig en praktisch in uw kofferbak
mee te nemen en probleemloos te
plaatsen. Een scherpe grondpen met
slagvast windanker staan garant voor
stabiele plaatsing. Montage in enkele
seconden door het aandraaien van 2
RVS-bouten. Het bord heeft ronde hoeken en alle benodigde boorgaten en
bovendien het beschermende 'Silk
Screen' laminaat.

Model Portret

Model Vaandel

Vlaggen

bordmaat

bordmaat

vlagformaat

breedte: 47 cm

breedte:

53 cm

breedte: diversen

hoogte: 63,5 cm

hoogte: tot 70 cm

hoogte: diversen

Geheel uitgevoerd als ons model

Een luxe model frame met onge-

Panorama, maar nu als staand

kende extra mogelijkheden. U

formaat.

kiest voor óf rechthoekig óf bv
een model met rond verlopende

Model
Vlaggestok
bordmaat
breedte: 47 cm
hoogte: 63,5 cm

Een absolute must voor woningen zonder voortuin of als een opvallende plaatsing gewenst is. Hetframe pastin elke vlaggestokhouder
en is voor liggend- of staand formaat borden verkrijgbaar.

SilkScreenVaandel

alles voor uw buitenreclame

SilkScreenVlaggestok SilkScreenPortret

Model Panorama

zijde, halfronde of golvende
onderzijde. Het bovenbord kan
eenvoudig gewisseld worden.
Het geheel is vervaardigd uit
lichtgewicht metalen buismateSilk Screen Holland drukt

riaal, degelijk verzinkt en in uw

tevens ‘Te Koop’ vlaggen en

eigen huiskleur gepoedercoat.

levert daar alle benodigdhe-

Een stevige grondpen voor een-

den daarvoor.

voudige plaatsing wordt meegeleverd.

Een stevig massieve, slagvaste en lichtechte kunststof is de basis waarop uw
tuinborden worden gedrukt. Wij adviseren een standaarddikte van 3 mm, maar voor
grotere formaten is 5 oplopend tot 10 mm mogelijk.

Silk Screen levert een breed assortiment extra’s zoals:

- raamposters (affiches) in papier en kunststof met zuignapjes
- kunststof opzetbordjes met wisselteksten als verkocht, te huur etc.
- correctiestickers bij adres- of telefoonwijziging

Model Vormvrij

Model Economy

Model Project

Model Lichtgewicht

bordmaat

bordmaat

bordmaat

bordmaat

breedte: tot 70 cm

breedte: 47 cm

breedte: 60 cm

breedte: 63,5 cm

hoogte: tot 70 cm

hoogte: 63,5 cm

hoogte: 90 cm

hoogte: 47 cm

- een collectie degelijke frames en bordhouders in elke prijsklasse

Een nieuw ontwerp en proef

vooraf op de fax aan u in proef en u ontvangt kleurstalen voor de exacte controle op de te

kig, dakvorm, het kan bij dit

drukken kleuren. Pas na úw akoord worden de borden binnen 1 à 2 weken geproduceerd.

Uw bestaande huisstijl
Uw reclamebureau of grafisch ontwerper kan desgewenst een compleet digitaal bestand
aanleveren. Als de mogelijkheid bestaat kunnen dat ook leesbaar positief films op eindmaat zijn. U heeft dan zelf de eindcontrole op wat daarna gedrukt wordt. Dat werkt nóg
sneller en is bovenal besparend. Aan u worden in dat geval géén dubbele kosten in
rekening gebracht.

drukwerk voor makelaars

model elke vorm en ieder formaat zijn. Twee éénzijdig
bedrukte borden worden ruggelings op de middenpaal
gemonteerd met kunststof
afstandsbusjes. De borden
worden nauwkeurig gefreesd,
voorzien van alle benodigde
boorgaten en bovendien het
beschermende 'Silk Screen'
laminaat.

Een zeer betrouwbaar lichtgewicht frame in 2 delen.
Makkelijk en snel te plaatsen.
Het bord is voorzien van versterkingsringen en trekt door
de vrije beweging alle aandacht. Een scherpe grondpen
met slagvast windanker staat
garant voor stabiele plaatsing.

drukwerk voor makelaars

SilkScreenProject

Vierkant, rond, ovaal, drie-hoe-

SilkScreenVormvrij

logo of huisstijl. Er staat een team ervaren vakmensen voor u klaar. Onze voorstellen gaan

SilkScreenEconomy

Silk Screen Holland adviseert en maakt desgewenst een passend ontwerp op basis van uw

Een stevig frame op
2 poten voor plaatsing bij
projecten of in grotere
voortuinen. Twee borden
worden ruggelings in het
frame gemonteerd en
vormen zo een degelijk en

Een lichtgewicht kunststofbord voor
tegen het raam bij appartementen of
woningen zonder voortuin. Is door

Nederlands Instituut Certificatie en Registratie
Makelaar-taxateurs onroerende zaken

middel van zelfklevende strips te
bevestigen.

duurzaam geheel.
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desgewenst na langdurig gebruik met een vochtig doekje gereinigd worden.
De pvc raamposters worden voorzien van boorgaten en zuignapjes worden
bijgeleverd voor eenvoudige montage. Zij kunnen na gebruik desgewenst
opgerold in een koker worden bewaard en in de auto vervoerd.
Opzetstroken

drukwerk voor makelaars

drukwerk voor makelaars

Voor beide uitvoeringen zijn opzetstroken in hetzelfde materiaal als de posters
verkrijgbaar met wisselteksten als verkocht, te huur, verhuurd, te bezichtigen, al

Industrieterrein ‘De Zandhorst’

of niet in opvallende kleurstelling.
Celsiusstraat 16, 1704 RW Heerhugowaard

• Tuinborden, rechtstreeks van de drukker
• Optimaal beschermd tegen zon, regen en wind

Postbus 94, 1700 AB Heerhugowaard
Telefoon : (072) 574 42 24

drukwerk voor makelaars

Telefax

: (072) 574 40 08

e-mail

: tuinborden@silk-screen.nl

web

: www.silk-screen.nl/makelaars

• Snel op elke gewenste maat en vorm geleverd
• Hoge kwaliteit frames; degelijk verzinkt en gepoedercoat in kleur

