
Spandoeken

Voor vrijwel elke gelegenheid waarbij publiek komt kijken is een spandoek 

een mooie manier van communiceren. Een spandoek is altijd wel ergens in 

het zicht te hangen. 

Uw naam, logo, boodschap of aktie komt zeker over! Wij hebben bij 

FaberExposize ruime mogelijkheden om het juiste spandoek voor u te 

maken: op textiel met doordruk, of op stevig bisonyl. Uiteraard leveren wij 

de spandoeken met de afwerking en accessoires die nodig zijn om  

het doek direct te kunnen gebruiken. Zo maken wij de spandoeken bij veel 

tankstations, maar ook voor de dam-tot-damloop voor Nike!

Spandoeken maken wij op 5 verschillende materiaalsoorten, afhankelijk 

van het gebruik. (zie volgende pagina). Van bouwhekdoeken, ideaal om 

een bouwplaats of een evenemententerrein mee af te zetten, op Mesh tot 

dranghekdoeken op rollen tot wel 1000 meter lang die met ty-raps langs 

een wielerwedstrijd worden opgehangen op Non-Woven. Alles is mogelijk.  

Toepassingen
•  Evenementen.

• Braderieën.

• Wedstrijden.

• Open dagen.

• Optochten/demonstraties .

 

Voordelen
•   Oprolbaar en makkelijk te  

vervoeren. 

•  Overal op te hangen.

•  Duidelijk en herkenbaar promotie-

materiaal .

•  Vele mogelijkheden qua formaat 

en gebruik .
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Specificaties Spandoeken

Standaardformaten:
Elk formaat is mogelijk, maar de meest gebruikte maten en confectie-

opties vindt u hieronder. 

•	 Spandoeken (hxb)  70x200 cm, 80x300 cm, 90x400 cm

•	 Bouwhekdoek (hxb)  175x335 cm

•	 Dranghekdoek op de rol  90 cm x 100/500/1000 mtr. 

Printmaterialen:
117 grams 3-draads vlaggendoek. Transparant doek dat zorgt dat het beeld 

aan de achterzijde zichtbaar is. Lichtgewicht en opgevouwen te versturen. 

•	 450 grams Frontlit vinyl doek. Hoogwaardig en sterk pvc doek dat jaren 

weersbestendig is en tegen een stootje kan. De dichtheid en witheid van 

het doek leveren veel kleurkracht op. 

•	 700 grams Blockout vinyl doek. Geschikt voor dubbelzijdige bedrukking 

door de zwarte inlage van het doek. 

•	 380 grams Mesh vinyl. ‘Gaatjesdoek’ voor als het spandoek gebruikt 

wordt op plaatsen waar een hoge windbelasting te verwachten is.

•	 Non-Woven. Bannerdoek voor het ‘dichtzetten’ van lange lengtes 

hekwerk, dranghekken, publiekshekken bijvoorbeeld voor evenementen. 

Dit doek wordt op de rol geleverd

Uiteraard zijn alle materialen en inkten geschikt voor buitengebruik.  

Met B1 brandcertificaat, dus ook voor binnen geschikt. Waterbestendig en 

minimaal 3 jaar kleurecht. 

Confectie-opties:
•	 Rondom ringen.

•	 Rondom gezoomd en ringen.

•	 Links en rechts een open zoom.

•	 Links en rechts een zoom, bovenzijde dicht. 

Accessoires:
•	 Spanfix elastieken met kunststof haak, lengte 15 cm.

•	 Elastisch koord, dikte 8 mm, kleur zwart of wit.

•	 Touw, dikte 8 mm, kleur wit.

•	 Pvc buis voor in de zoom aan de zijkant. Hierdoor kunt u een koord 

leiden en de spandoek strak opspannen tussen 2 punten.

•	 Dichte houten stokken, lengte 2 meter, te gebruiken voor 

optochtspandoeken
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