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Magneetdozen
Als je een mooi cadeau hebt, wil je het ook mooi verpakken. Met deze luxe magneetdoos zit je 

goed. Voor een persoonlijk tintje bedruk je de magneetdoos met jouw ontwerp. De magneetdozen 

zijn gemakkelijk op te zetten en voorzien van een klep met magneet. Bestel je eigen magneetdoos, 

pak je cadeau erin en je bent klaar voor het feest.

• Gemakkelijk te vouwen

• De dozen worden plat (plano) geleverd

• Bedrukking op deksel in maximaal 1 PMS-kleur

• Vanaf 100 stuks verkrijgbaar

Productspecificaties

Materiaal:   Magneetdozen zijn gemaakt van 1200 grams karton en omplakt met papier. Bedrukking alleen  

    mogelijk op bovenzijde van de magneetdoos. Plano doos voorzien van een klep met een magneet.

Aanleverspecificaties

•   Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

•   Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in 

het uiteindelijke drukwerk.

•   Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan 

te leveren, als 1 laag zonder transparanties. 

•    Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

• Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de 

afloop.

Zeefdruk aanleverspecificaties

•    Gebruik voor voor het bedrukken van de magneetdozen ‘PMS Solid Coated’ kleuren.

•    Je kunt in je ontwerp maximaal 1 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en   

percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd. 

•   Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en 

tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren).

•    Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand op uit één pad, zonder 

overlappingen.



Cadeaudoos 14 X 14,5 X 5,7 cm

Bedrukbaargebied: 100 x 100 mm

 

Cadeaudoos 22 X 16,5 X 3  cm

Bedrukbaargebied: 185 x 120 mm

Wijnflesdoos 33 x 10 x 10 cm

Bedrukbaargebied: 240 x 25 mm

Cadeaudoos 23 X 23 X 11 cm

Bedrukbaargebied: 130 x 130 mm

Cadeaudoos 35 x 25 x 10 cm

Bedrukbaargebied: 250 x 150 mm

Cadeaudoos 42,5 X 33,3 X 9,7 cm

Bedrukbaargebied: 280 x 180 mm

Beschikbare maten

Beschikbare kleuren

Magneetdozen



Magneetdozen vouwen



Productieproces:

- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.

- Door middel van een  zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

Aanleverspecificaties

• Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).

• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color, schaduwen of (verloop)tinten van een kleur.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Zeefdruk

Druktechniek

Zeefdruk

Aantal kleuren 1/0

Soort kleur  PMS

 Eigenschappen
 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

Min. corps grootte  14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte
 Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
 Negatieve lijn 3 pt / 1 mm


