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digitale grafische dienstverlening voor print- en zetwerk

grafisch bezig van vader op zoon sinds 1912

Printservice voor foto’s, prints op art paper of canvas, posters, banners, zelfklevend etc.
Kortom alles wat u afgedrukt wilt hebben, maar zelf niet (goed) kunt afdrukken.

Bert Print & Zet print elke maat tot A0 formaat en groter 
op mat, glossy, of zijdemat papier, canvas en art paper, 
maar ook op diverse kunststoffen en altijd met de beste 
afdrukkwaliteit.

Daarnaast drukken wij af op mat of glanzend zelfklevend 
materiaal, op transparante statisch hechtende folie, back-
light folie en op transparanten voor overheadprojectie.

Prints op canvas (fotoschilderijen) worden gemaakt 
op de allerbeste canvassoorten en in hoge kwaliteit 
geprint met gepigmenteerde inkten. Deze kunnen los, 
opgespannen op een spieraam of als doe-het-zelfpakket 
worden geleverd. Goedkoper, maar zeker niet minder 
mooi, zijn de prints op art paper, zware papiersoorten op 
katoenbasis al of niet met een textuur. Deze kunt u zelf 
(laten) inlijsten.

Ook levert Bert Print & Zet prints op keramische tegels 
(van geboortetegel tot tegeltableau) en de zogenaamde 
tombstones waarbij de afbeelding wordt ingesloten in 
helder acrylaat van 20 of 30 mm dik.

U kunt alle gangbare digitale bestanden, maar ook foto´s, 
dia´s of negatieven aanleveren, waarbij de resolutie van 

het bestand of de kwaliteit van de foto doorslaggevend is 
voor de maximale afdrukgrootte.

Nu ook op stugge materialen 
tot een dikte van 150 mm.

Rechtstreeks printen op vrijwel alles 
waarop geprint kan worden, ook op 
(licht) gebogen oppervlakken.

Het maximale printformaat is 300 x 420 
mm, de maximale maat van het object is 
364 x 463 x 150 mm. (8 kg.)

De prints zijn in full colour, met als extra 
mogelijkheden pre-coating, wit (invul 
en/of achtergrond), after-coating en op 
transparant materiaal verschillende voor- 
en achterzijde met witte tussenprint.

Door de gebruikte pigmenten en de 
UV-droging zijn de prints in hoge mate 
kleurvast en krasbestendig. Met de after-
coating kunnen ook patroon-effecten in 
de glanslaag worden aangebracht.

De inktlaag is na droging nog rekbaar en daarom ook 
geschikt voor gebruik op rubber en ander elastisch 
materiaal en op nog te vormen materialen (rekken/
buigen/dieptrekken).

Voorbeelden van tombstones, een foto of print ingeperst 
of ingegoten in helder acrylaat.

Kijk voor alle
mogelijkheden
ook op
www.flexicon.nl 

Hoe groot kan mijn foto geprint?
Voor meer informatie, klik hier 

Voor prijzen, mogelijkheden en aanleverspecificaties bel 
of mail naar

Grafische opmaak en vormgeving, ook in Grafische opmaak en vormgeving, ook in 3D3D

Alle printopdrachten in klein- en grootformaat,Alle printopdrachten in klein- en grootformaat,
op alles waarop geprint kan wordenop alles waarop geprint kan worden

Fotografische afbeeldingen printen van Fotografische afbeeldingen printen van 
digitale camera, negatief of dia digitale camera, negatief of dia 

Digitaal drukwerkDigitaal drukwerk

3D3D tekeningen maken en bewerken tekeningen maken en bewerken
3D3D printen van objecten printen van objecten

Objectfotografie, ook scannen en bewerkenObjectfotografie, ook scannen en bewerken
van beeldmateriaal voor grafische toepassingenvan beeldmateriaal voor grafische toepassingen

Bestandsconversie van aangeleverde bestandenBestandsconversie van aangeleverde bestanden
of aanpassen voor gebruik in druk of printof aanpassen voor gebruik in druk of print

http://www,bertprintenzet.nl
http://www.flexicon.nl
http://www.bertprintenzet.nl/bpenz-tabblad-fotogrootte-2020-int.pdf

