Instructies voor beplakking ijscofietsen met eigen afbeeldingen
Welke ijscofietsen
Op dit moment kunnen onze ijscofietsen De Belg en De Fries worden voorzien van een tijdelijke
beplakking met uw eigen afbeeldingen. Voor beplakking van onze andere ijskarren kunt u direct
contact met ons opnemen.
Welke materialen
U kunt kiezen uit 2 verschillende materialen voor de tijdelijke beplakking, met ieder eigen voor- en
nadelen.
Zelfklevend vinyl levert een mooie glanzende en strakke beplakking op. Het materiaal is watervast
en kan langere tijd gebruikt worden. Wel is het materiaal slechter voor het milieu en de duurste
oplossing. Inclusief beplakking moeten wij hiervoor 35€ (excl BTW) per m2 rekenen. Wij adviseren dit
materiaal als de beplakking meerdere dagen moet blijven zitten en de ijskar mogelijk in regen en
harde wind komt.
Posterpapier is veel goedkoper, 10€ (excl BTW) per m2, en vriendelijker voor het milieu. Het beeld
is mat en het materiaal kan slecht tegen water en harde wind. Wij adviseren dit materiaal als de
ijscofiets slechts 1-2 dagen wordt gebruikt en niet in de nattigheid staat.
Welk oppervlak wilt u beplakt hebben
Hiervoor hebben we 2 opties:
Half
Eén zijkant en de voorkant van de ijscofiets worden helemaal overgeplakt. Dit zijn de enige 2 kanten
die eigenlijk zichtbaar zijn, omdat de ijscoman aan de andere zijkant van de fiets staat en de klanten
die niet zien.
Heel
De 2 zijkanten, de voorkant en de zijkant worden volledig overgeplakt.
De afmetingen
In onderstaande tabel vind u de afmetingen van de oppervlakken die beplakbaar zijn:

Zijkant
Voorkant
Achterkant

De Fries
154x52.5 cm
67x34.5cm
66x61 cm

De Belg
154x52 cm
67x35 cm
72x53 cm

Fileformaten en resoluties
We krijg de ontwerpen liefst als PDF aangeleverd. Maar ook SVG, PNG of JPEG kunnen wij
verwerken.
Om een voldoende mooie beeldkwaliteit te verkrijgen, adviseren wij een beeldresolutie van ten minste
100dpi (=40 dots per cm).
Aanlevertijden
Voor beplakkingen type “half”en “heel” dienen ontwerpen minimaal 2 weken tevoren te worden
aangeleverd.

