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Spandoeken 
Een spandoek is de voordeligste en snelste Een spandoek is de voordeligste en snelste 
manier om een merk of bedrijf onder de manier om een merk of bedrijf onder de 
aandacht te brengen of een boodschap kracht bij aandacht te brengen of een boodschap kracht bij 
te zetten. Een spandoek is geschikt voor te zetten. Een spandoek is geschikt voor 
binnen en buitenreclame.  binnen en buitenreclame.  

Voor je spandoek kun je ook kiezen om een Voor je spandoek kun je ook kiezen om een 
frame te gebruiken. De frames voor de frame te gebruiken. De frames voor de 
spandoeken zijn aluminium buizen die aan elkaar spandoeken zijn aluminium buizen die aan elkaar 
vastzitten. Vaak is een frame in een vierkant of vastzitten. Vaak is een frame in een vierkant of 
rechthoek, maar je kunt ook voor andere soorten rechthoek, maar je kunt ook voor andere soorten 
vormen kiezen. Ze worden vaak tegen een stenen vormen kiezen. Ze worden vaak tegen een stenen 
muur of damwandprofiel geplaatst. muur of damwandprofiel geplaatst. 
Een spandoek met frame kan ook vrijstaand, in Een spandoek met frame kan ook vrijstaand, in 
een weiland of op de aangewezen locatie een weiland of op de aangewezen locatie 
geplaatst worden. Naast een frame kun je er ook geplaatst worden. Naast een frame kun je er ook 
voor kiezen om het vast te zetten aan voor kiezen om het vast te zetten aan 
bijvoorbeeld een hek. bijvoorbeeld een hek. 

Het fijnste aan een spandoek is dat je het snel en Het fijnste aan een spandoek is dat je het snel en 
eenvoudig kan verwisselen. Zo is het ideaal om eenvoudig kan verwisselen. Zo is het ideaal om 
acties of promoties aan te duiden. acties of promoties aan te duiden. 

SPANDOEKEN



Pvc-spandoek 
Pvc-spandoek is ideaal voor grootformaat Pvc-spandoek is ideaal voor grootformaat 
buitenreclame en heeft een hoge buitenreclame en heeft een hoge 
weerbestendigheid. Als het goed onderhouden weerbestendigheid. Als het goed onderhouden 
kan worden gaat het jaren mee. kan worden gaat het jaren mee. 

Blockout spandoek 
Blockout spandoeken zijn dikke pvc-spandoeken Blockout spandoeken zijn dikke pvc-spandoeken 
die door een zwarte kern geen licht doorlaat. De die door een zwarte kern geen licht doorlaat. De 
zwarte kern bestaat uit drie lagen frontlit. Wit, zwarte kern bestaat uit drie lagen frontlit. Wit, 
zwart, wit. Hierdoor kan het spandoek aan beide zwart, wit. Hierdoor kan het spandoek aan beide 
kanten full colour bedrukt worden. Natuurlijk kun kanten full colour bedrukt worden. Natuurlijk kun 
je er ook voor kiezen om ze enkelzijdig te je er ook voor kiezen om ze enkelzijdig te 
bedrukken. Als je geen last wilt hebben van bedrukken. Als je geen last wilt hebben van 
schaduwen die kunnen ontstaan door lichtinval.  schaduwen die kunnen ontstaan door lichtinval.  

Meshdoek 
Meshdoek is gemaakt van licht pvc en heeft een Meshdoek is gemaakt van licht pvc en heeft een 
matte, open structuur als gaas. De constructie matte, open structuur als gaas. De constructie 
zorgt voor een doorzichtig en luchtdoorlatend zorgt voor een doorzichtig en luchtdoorlatend 
materiaal. De luchtdoorlatendheid helpt doordat materiaal. De luchtdoorlatendheid helpt doordat 

de wind minder snel het meshdoek beschadigd. de wind minder snel het meshdoek beschadigd. 
Er komt namelijk minder kracht op te staan Er komt namelijk minder kracht op te staan 
waardoor het minder snel zal gaan scheuren of waardoor het minder snel zal gaan scheuren of 
klapperen. Het nadeel wel van klapperen. Het nadeel wel van 
luchtdoorlatendheid is dat de bedrukking op het luchtdoorlatendheid is dat de bedrukking op het 
meshdoek minder is. Vaak door extra contrast in meshdoek minder is. Vaak door extra contrast in 
het ontwerp te maken komt er een betere het ontwerp te maken komt er een betere 
uitkomst. Een meshdoek heeft het effect, uitkomst. Een meshdoek heeft het effect, 
one-way vision. Je kunt het dan ook gebruiken om one-way vision. Je kunt het dan ook gebruiken om 
meer privacy te creëren bijvoorbeeld in uw pand. meer privacy te creëren bijvoorbeeld in uw pand. 

ProPES doek 
ProPES Outdoor en ProPES FR doeken kun je je ProPES Outdoor en ProPES FR doeken kun je je 
bedrijf onderscheiden door in te gaan spelen op bedrijf onderscheiden door in te gaan spelen op 
de toenemende vraag over duurzaamheid. de toenemende vraag over duurzaamheid. 
ProPES Outdoor en ProPES FR zijn 100% ProPES Outdoor en ProPES FR zijn 100% 
recyclebaar, opvouwbaar en worden gemaakt recyclebaar, opvouwbaar en worden gemaakt 
van licht gewicht polyester. Er is wel een verschil van licht gewicht polyester. Er is wel een verschil 
tussen de doeken. ProPES Outdoor is tussen de doeken. ProPES Outdoor is 
waterafstotend en ProPES FR is brandvertragend. waterafstotend en ProPES FR is brandvertragend. 
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WIJ WERKEN O.A. VOOR:

WIJ INSPIREREN U GRAAG!
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

We denken graag met u mee in uw wensen en mogelijkheden.

BEL ONS
055 533 8600

MAIL ONS
info@a1-signs.nl 
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