
Reliëf inweving of hoog/laag inweving
Uw ontwerp wordt weergegeven in dezelfde kleur als de basiskleur in reliëf. 

Het hoogteverschil in de lussen geeft uw handdoek een zeer chique uitstraling.

Aangeraden kwaliteit: vanaf 400 gram per vierkante meter.

Minimale aantallen: 90x170 cm (of langer) 125x, 100x180 cm 100x, 70x140 cm 150x, 50x100 cm 

250x, 30x50 cm 1000x, of in overleg. Andere maten zijn ook mogelijk.

Rand inweving of boord inweving
Boven- en/of onderin uw handdoek wordt een rand geweven met daarin uw logo of tekst in totaal 

maximaal 5 kleuren inclusief de kleur van de handdoek. 

Aangeraden kwaliteit: vanaf 400 gram per vierkante meter.

Minimale aantallen: 90x170 cm (of langer) 125x, 100x180 cm 100x, 70x140 cm 150x, 50x100 cm 

250x, 30x50 cm 1000x, of in overleg. Andere maten zijn ook mogelijk.

Jacquard inweving of overall inweving
Bij de overall inweving wordt uw ontwerp in de door u gewenste kleur ingeweven over de hele 

handdoek. Normaal zijn er totaal twee kleuren (inclusief de kleur van de handdoek) en soms 3 kleuren 

naast elkaar te gebruiken.

Aangeraden kwaliteit: handdoek vanaf (400-) 450 gram per vierkante meter

theedoek vanaf 220 gr/m2

Minimale aantallen: 

handdoeken: 90x170 cm (of langer) 175x, 100x180 cm, 150x, 70x140 cm 250x, 50x100 cm 500x, 

50x50 cm 500x, 30x50 cm 1000x, of in overleg. Ook andere maten zijn mogelijk.

theedoeken: 68x68 cm, 42x72 cm, 500x, of in overleg. Andere maten zijn ook mogelijk.

Textielprinten over hele handdoek (gegarandeerd wasvast)

Optie 1: 100% katoen 

Voorzijde badstof of velours met print, achterzijde wit badstof

30x50 cm 50x, 30x130 cm 50x, 50x100 cm 25x, 70x140 cm 25x, 90x180 cm 25x, 

100x180 cm 25x of in overleg. Andere maten in overleg.

Optie 2: 60% katoen, 40% polyester 

Voorzijde velours poyester met print, achterzijde wit badstof

70x140 cm vanaf 25 stuks

Bedrukken op de rand, full colour, gegarandeerd wasvast

Verkrijgbaar van sportshawl tot douchelaken.

Minimale aantallen: 

70x140 cm, 50x100 cm, 30x50 cm, 22x120 cm vanaf 25 stuks, of in overleg.

Borduring
Wanneer u kiest voor korte levertijd of een kleinere oplage dan is borduren van uw strandlaken of 

handdoek een goede keuze. Al onze artikelen kunnen worden geborduurd met het door u gewenste 

ontwerp. Aangeraden kwaliteit: vanaf 450 gram per vierkante meter.

Mail de gewenste maat, het aantal en uw logo of foto naar info@Strandlakens.NL
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