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IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Wie is Oersterk

Wat kan Oersterk
voor jou betekenen?

Fullservice (off- en online) grafisch dienstverlener in
frisse ideeën, creatieve ontwerpen, advies, uitvoering
en productie. Bij Oersterk heb je alles voor je huisstijl en promotie-materialen onder één dak. Van
één exemplaar tot grote oplagen. Je wordt volledig
ontzorgd! Vraag ons naar de vele mogelijkheden,
onze ervaren specialisten helpen je graag bij het
maken van de juiste keuzes.

Advies & Design






Frisse ideeën en designs uit eigen studio
Advies op het gebied van off- en online 		
marketing
Trends en ontwikkelingen in kaart
Strategische denkwijze
Efficiënte werkwijze

Productie










Lage prijzen/hoge kwaliteit
Klein- en grootformaat print en plot
Spoedleveringen zijn meestal geen probleem
Experts in Variabel Data Printen
Oersterk regeld drukwerk voor bedrijf
en particulier
Eigen afleverservice in de regio
24/7 bestellen via onze webshop
Scan service
Naast de productie kunnen wij ook
de eventuele verspreiding verzorgen

Oersterke kernwaarden
Belangrijke kernwaarden in de commerciële
propositie van Oersterk zijn MVO, sociaal- en
duurzaam ondernemen.
MVO:

sponsor van diverse lokale 		
stichtingen en verenigingen
Sociaal:
samenwerking met GGZ NHN, WNK
en Heliomare
Duurzaam: FSC, gescheiden productieafvalverwerking, duurzame verpakkingsmaterialen en digitale werkmethode.
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Aanleverspecificaties

Grafische maten

Wij ontvangen je bestanden bij voorkeur als PDF bestand.
Hiermee bedoelen we drukklare bestanden opgemaakt in
Adobe Illustrator, Indesign of Quark Xpress en omgezet
naar PDF. Bestanden die op een andere manier worden
aangeleverd worden standaard door onze bekwame
medewerkers gecontroleerd. Voor deze controle wordt per
product minimaal € 15, - berekend. Wij zijn niet aansprakelijk
voor de door jou gemaakte fouten wat betreft de aanlevering.
Zie hiervoor de algemene voorwaarden.

Snijmarge
Bestanden dienen te worden aangeleverd in de juiste
formaten, hierbij dient rekening gehouden te worden met
3 mm marge aflopend aan alle zijden. Daarbij dienen alle
zijden van het uiteindelijke formaat tenminste 3 mm vrij te
zijn van teksten en andere belangrijke informatie. Lijnen
mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt, negatieve lijnen dienen
tenminste een dikte van 0,5 pt te hebben.

Kleuren
Full Colour (4/0 of 4/4) bestanden dienen te worden
opgemaakt in CMYK. PMS (solid colors) kleuren dienen
bij Full Colour drukwerk te worden omgezet naar CMYK.
Drukwerk in 1, 2 en 3 kleuren dient te worden opgemaakt
in PMS, hiervoor accepteren wij alleen PDF bestanden met
paskruizen. Alle afbeeldingen moeten in pixels uitgedrukt
minimaal 300 DPI zijn voor het beste resultaat. Bestanden
met een resolutie van minder dan 300 DPI verliezen kwaliteit
in het drukwerk.

A-formaten
A0
= 841
A1
= 594
A2
= 420
A3
= 297
A4
= 210
A5
= 148
A6
= 105
A7
= 74

x
x
x
x
x
x
x
x

1189 mm
841 mm
594 mm
420 mm
297 mm
210 mm
148 mm
105 mm

SRA formaten
RA3 = 305
RA4 = 215
SRA3 = 320
SRA4 = 225

x
x
x
x

430 mm
305 mm
450 mm
320 mm

B-formaten
B0
= 1000
B1
= 707
B2
= 500
B3
= 353
B4
= 250
B5
= 176
B6
= 125
B7
= 88

x
x
x
x
x
x
x
x

1414 mm
1000 mm
707 mm
500 mm
353 mm
250 mm
176 mm
125 mm

A6
A7
A4
A5
148mm x
105mm

210mm x 297mm

A2

148mm x 210mm

420mm x 594mm

A3

297mm x 420mm

A0

841mm x 1189mm

A1

594mm x 841mm

Kranten en magazines
Magazines en kranten kunnen aangeleverd worden als één
PDF met daarin alle losse pagina’s in volgorde (dus niet
op inslag). Zorg dat alle pagina’s voorzien zijn van 3 mm
snijmarge rondom. Verder vragen wij het document duidelijk
te voorzien van paginanummers onderaan. Als de pagina’s
separaat aangeleverd worden dan graag in de bestandsnaam
het paginanummer verwerken.

De passende envelop voor briefpapier

Uitleg afloop
Uiteindelijke formaat
Afloopgebeid van 3 mm
rondom het ontwerp

UW ONTWERP

Papierformaat
A4
A4 dubbel gevouwen
A4 in drieën gevouwen

Envelop
EA4 / C4
EA5 / C5
EA5/6 / C5/6

Afmeting envelop
220 x 312 mm / 229 x 324 mm
156 x 220 mm / 162 x 229 mm
110 x 220 mm / 114 x 229 mm

Afbeelding loopt door
in het afloopgebied

www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Repro

Printen/Kopiëren

Heb je zo af en toe print- of kopieer werk nodig? Bijvoorbeeld
cursusmateriaal, (stage) verslag, rapporten, brieven, enz.
enz. Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Professionele
zwart/wit of kleurenprints kunnen wij snel leveren met
behulp van de nieuwste productie machines. Alle formaten
tot SRA3 kunnen wij op ons machinepark eenvoudig en met
oog voor kwaliteit produceren. In het ergste geval kun je er,
onder het genot van een kopje koffie, nog op wachten ook!
Je kunt gebruik maken van diverse papiersoorten die wij
standaard op voorraad hebben liggen.
Natuurlijk printen wij niet alleen op papier! Wij kunnen ook
op stickers, etiketten of zelf kopiërend papier printen. Zeker
als je een kleine oplage wilt hebben is dit printwerk super
geschikt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld personaliseren van
gegevens om deze vervolgens te printen op bijvoorbeeld
etiketten of voor het maken van zelf kopiërende sets/bloks
in kleine oplage.
Printwerk moet natuurlijk ook afgewerkt worden. Wij kunnen
dan ook de meest gangbare afwerking methoden in huis
verwerken. Hieronder tref je een overzicht van de standaard
mogelijkheden die wij bieden.

Schoonsnijden:
Nadat het papier geprint is zullen wij de opdracht
schoonsnijden naar het gewenste eindformaat.
Rillen:
We kunnen bijvoorbeeld uitnodigingen standaard rillen
(vanaf 170 grs papier noodzakelijk) om zo een mooi
eindresultaat te krijgen. Door de ri is het papier goed en
netjes te vouwen.
Couverteren:
Brieven kunnen wij automatisch couverteren. De brief wordt
dan (machinaal) gevouwen en ingestoken.
Inbinden:
Wij bieden verschillende manieren van inbinden aan. Denk
aan brocheren, wire-O, lijmen e.d..
Lamineren:
Printwerk v.z.v. plastic folie aan voor- en achterzijde zodat
deze bescherming bied tegen vocht. Daarnaast voorkom je
met lamineren dat het printwerk kan scheuren en geeft het

A4-formaat
4/0 enkelzijdig geprint

Productinformatie

Formaten

Formaat:

A4 (210 x 297 mm)

A4

Materiaal:

lasergeschikt bankpost wit FSC ®

Gewicht:

80 grams HVO

210 x 297 mm

Bedrukking: 4/0 dubbelzijdig full color
Afwerking:

Schoonsnijden

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
8
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Huisstijl

Visitekaartjes

Een eerste indruk laat je maar één keer achter. Een
visitekaartje is dan ook met recht de eerste indruk
die je relaties kunt geven bij kennismaking. Je kunt
naast verschillende formaten ook gebruik maken van

Briefpapier

diverse materialen of extra luxe afwerkingen. Standaard
visitekaartjes kunnen wij zelfs al, in veel gevallen, met
1 werkdag gereed hebben liggen!

55 x 85 cm

wordt! Of het nu om 1-zijdig of 2-zijdig gaat, full color of
in 1, 2 of 3 PMS kleuren, alles is mogelijk. Vraag naar onze
mogelijkheden.

A4-formaat
4/4 dubbelzijdige bedrukking

4/4 dubbelzijdige bedrukking

Productinformatie

Formaten

85 x 55 mm

Formaat:

A4 (210 x 297 mm)

A4

210 x 297 mm

Klapkaartje staand

110 x 85 mm

Materiaal:

lasergeschikt bankpost wit FSC ®

A5

148 x 210 mm

Klapkaartje liggend

170 x 55 mm

Gewicht:

90 grams

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color

Pvc transparant

85,4 x 53,8 mm

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color

Afwerking:

n.v.t.

Pvc plastic

85,4 x 53,8 mm

Afwerking:

Hoek:

rechte hoeken

Productinformatie

Formaten

Formaat:

55 x 85 mm

Standaard

Materiaal:

houtvrij mat mc

Gewicht:

400 grams

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Briefpapier is de basis van je huisstijl. Standaard drukken
wij briefpapier op 90 grs houtvrij offset papier. Maar
natuurlijk kun je er ook voor kiezen dat deze op een
milieuvriendelijk en gecertificeerd biotop geproduceerd

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

n.v.t.

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Huisstijl

Enveloppen

Flyers (1-zijdig)

Brieven moeten verstuurd worden, maar dan wel graag in
de juiste uitstraling! De envelop is dan ook een verlengstuk
van je huisstijl. Bij iedere uitstraling hebben wij de juiste
envelop. Is deze nu met of zonder venster? Of met of zonder

plakstrip? Wij kunnen iedere wens vertalen in een praktische
oplossing. Gedrukt in, full color of in 1, 2 of 3 PMS kleuren,
alles is mogelijk. Vraag bij ons naar de mogelijkheden voor
het versturen van jouw brief.

4/0 enkelzijdige bedrukking

4/0 enkelzijdige bedrukking

Productinformatie

Formaten

Formaat:

EA5 (220 x 156 mm)

EB4

262 x 371 mm

C5

Materiaal:

lasergeschikt bankpost wit FSC ®

EC4

240 x 340 mm

Gewicht:

90 grams

C4

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

EA4

links

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
12

instellingen) en wij zorgen voor een snelle productie. De
flyers kunnen op verschillende papiersoorten geproduceerd
worden in zowel 1-zijdig als 2-zijdig full color.

A5-formaat

EA5-formaat

Venster:

Dit is een bestseller onder onze producten. De flyers
kunnen wij in ieder standaard formaat produceren. Lever
je bestanden aan in PDF-formaat (met de juiste drukwerk

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

Productinformatie

Formaten

229 x 162 mm

Formaat:

A5 (148 x 210 mm)

A4

210 x 297 mm

Carré M

148 x 148 mm

EA5

220 x 156 mm

Materiaal:

houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

A5

148 x 210 mm

Carré L

210 x 210 mm

229 x 324 mm

EA5/6

220 x 110 mm

Gewicht:

170 grams

A6

105 x 148 mm

Din large

98 x 210 mm

220 x 312 mm

C5/6

229 x 114 mm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

A7

74 x 105 mm

A5 large

105 x 297 mm

Afwerking:

Carré S

98 x 98 mm

A7 large

148 x 50 mm

n.v.t.

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Huisstijl

Folders

Flyers (2-zijdig)
Dit is een bestseller onder onze producten. De flyers
kunnen wij in ieder standaard formaat produceren. Lever
je bestanden aan in PDF-formaat (met de juiste drukwerk

instellingen) en wij zorgen voor een snelle productie. De
flyers kunnen op verschillende papiersoorten geproduceerd
worden in zowel 1-zijdig als 2-zijdig full color.

Din large

productie. De folders kunnen op verschillende papiersoorten
geproduceerd worden in full color. Daarnaast worden onze
folders uiteraard gevouwen en kun je gebruik maken van
diverse luxe afwerkingen!

A4 liggend zigzag naar din large (6-zijdig)

4/4 dubbelzijdige bedrukking

4/4 dubbelzijdige bedrukking

Productinformatie

Formaten

Formaat:

A4 liggend (297 x 210 mm)

A3

297 x 420 mm

Carré M

148 x 148 mm

Zigzag

Vouwwijzes

Productinformatie

Formaten

Formaat:

din large 98 x 210 mm

A4

210 x 297 mm

Carré M

148 x 148 mm

Materiaal:

houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

A4

210 x 297 mm

Carré L

210 x 210 mm

Luikvouw

Materiaal:

houtvrij mat mc

A5

148 x 210 mm

Carré L

210 x 210 mm

Gewicht:

170 grams

A5

148 x 210 mm

Din large

98 x 210 mm

Wikkel

Gewicht:

170 grams

A6

105 x 148 mm

Din large

98 x 210 mm

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color

A6

105 x 148 mm

A5 large

105 x 297 mm

Kruisslag

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color

A7

74 x 105 mm

A5 large

105 x 297 mm

Afwerking:

A7

74 x 105 mm

A6 large

74 x 210 mm

1x gevouwen

Afwerking:

Carré S

98 x 98 mm

A7 large

148 x 50 mm

Carré S

98 x 98 mm

A7 large

148 x 50 mm

dubbelzijdig matlaminaat

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Folders zijn, net als onze flyers, een bestseller onder onze
producten. De folders kunnen wij in ieder standaard formaat
produceren. Lever je bestanden aan in PDF-formaat (met de
juiste drukwerk instellingen) en wij zorgen voor een snelle

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

n.v.t.

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Huisstijl

Ansichtkaarten

Posters
Posters kun je bij ons printen en drukken variërend van
oplage 1 tot ‘heel veel’. Kleine oplagen printen wij, wil je
een grote oplage dan gaan we drukken. Zo bespaar je veel
onnodige kosten. De posters produceren wij in full color.

Standaard doen we dit op 115 grs BlueBack of 135 grs gesat.
papier. Het formaat kan van klein tot supergroot! Neem
contact met ons op als je over dit product vragen hebt, wij
geven je graag advies!

Heb je een mooi ontwerp gemaakt? Of wil je een ‘unieke’
uitnodiging versturen? Laat je kaart bedrukken in full color
op grafisch karton of een sprankelend hoogglans papier. Wij
produceren de kaarten in zowel 1-zijdig als 2-zijdig full color.

Ongevouwen A6-formaat

A2-formaat

4/4 dubbelzijdige bedrukking

4/0 enkelzijdige bedrukking

Productinformatie

Formaten

Formaat:

A2 (420 x 594 mm)

A4

210 x 297 mm

Abri

1185 x 1750 mm

Materiaal:

houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

A3

297 x 420 mm

B2

Gewicht:

115 grams Blue Back

A2

420 x 594 mm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

A1

594 x 840 mm

Afwerking:

A0

840 x 1189 mm

n.v.t.

Productinformatie

Formaten

500 x 700 mm

Formaat:

A6 (105 x 148 mm)

A4

210 x 297 mm

Carré L

210 x 210 mm

B1

700 x 1000 mm

Materiaal:

houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton

A5

148 x 210 mm

Din large

98 x 210 mm

B0

1000 x 1400 mm

Gewicht:

300 grams

A6

105 x 148 mm

A5 large

105 x 297 mm

Carré M

148 x 148 mm

Carré card

135 x 135 mm

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color
Afwerking:

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Ook gevouwen kaarten in diverse standaard formaten
behoren tot onze standaard mogelijkheden. Naast de
standaard producties kun je ook kiezen voor diverse
luxe afwerkingen. Vraag naar onze mogelijkheden.

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

enkelzijdig matlaminaat

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Huisstijl

Ansichtkaarten

Brochures/Magazines (geniet)

Heb je een mooi ontwerp gemaakt? Of wil je een ‘unieke’
uitnodiging versturen? Laat je kaart bedrukken in full color
op grafisch karton of een sprankelend hoogglans papier.
Wij produceren de kaarten in zowel 1-zijdig als 2-zijdig full

color. Ook gevouwen kaarten in diverse standaard formaten
behoren tot onze standaard mogelijkheden. Naast de
standaard producties kun je ook kiezen voor diverse luxe
afwerkingen. Vraag naar onze mogelijkheden.

Gevouwen carré card
4/4 dubbelzijdige bedrukking

Een brochure of magazine is er natuurlijk in veel variaties. Voor
personeels- of clubbladen geld vaak een wat kleiner aantal.
Productbrochures of klantmagazines vragen vaak om grotere
aantallen. Om deze producties voor iedereen interessant
te maken kijken wij vooraf naar de wensen van de klant.
Vervolgens zullen wij, in overleg met jouw, de juiste productie

adviseren. Zo kun je al snel veel extra kosten besparen!
Wij bieden brochures en magazines aan in diverse standaard
formaten en afwerkingsvormen. Ons advies, wil je een
magazine? Bel ons eerst zodat je niet voor verassingen
komt te staan.

A4-formaat
4/4 dubbelzijdige bedrukking

Formaten

Formaat:

A4 (210 x 297 mm)

A4

210 x 297 mm

Proefschrift

170 x 240 mm

Productinformatie

Formaten

Formaat:

carré card (135 x 135 mm)

A4

210 x 297 mm

Carré M

148 x 148 mm

Luikvouw

Materiaal:

houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

A5

148 x 210 mm

Carré M

148 x 148 mm

Materiaal:

houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton

A5

148 x 210 mm

Carré L

210 x 210 mm

1x gevouwen

Gewicht:

135 grams

A6

105 x 148 mm

Carré L

210 x 210 mm

Gewicht:

300 grams

A6

105 x 148 mm

Din large

98 x 210 mm

Omslag:

250 grams houtvrij gesatineerd mc

A4 L

297 x 210 mm

Din large

98 x 210 mm

Carré S

98 x 98mm

Carré card

135 x 135 mm

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color

A5 L

210 x 148 mm

DL liggend

210 x 98 mm

Afwerking:

A6 L

148 x 105 mm

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color
Afwerking:

enkelzijdig glanslaminaat

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
18

Productinformatie

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

Vouwwijzes

enkelzijdig matlaminaat (omslag)

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Huisstijl

Office

Brochures/Magazines (gelijmd)

Offertemappen/Presentatiemappen

Een brochure of magazine is er natuurlijk in veel variaties.
Voor personeels- of clubbladen geld vaak een wat kleiner
aantal. Productbrochures of klantmagazines vragen vaak
om grotere aantallen. Om deze producties voor iedereen
interessant te maken kijken wij vooraf naar de wensen van
de klant. Vervolgens zullen wij, in overleg met jouw, de juiste

Een offerte, contract of bedrijfsbrochure in stijl ‘verpakken’?
Presenteer ze in een mooie map gedrukt in full color of in 1, 2
of 3 PMS kleuren. De mappen zijn in verschillende standaard

productie adviseren. Zo kun je al snel veel extra kosten
besparen! Wij bieden brochures en magazines aan in diverse
standaard formaten en afwerkingsvormen. Ons advies, wil je
een magazine? Bel ons eerst zodat je niet voor verassingen
komt te staan.

modellen verkrijgbaar. Daarnaast kun je kiezen uit diverse
luxe afwerkingen om zo een goede indruk achter te laten bij
je relatie. Wij geven je graag advies.

Standaard formaat 5 mm vulhoogte
4/0 enkelzijdige bedrukking

A4-formaat
4/4 dubbelzijdige bedrukking

Formaten

148 x 105 mm

Formaat:

standaard (490 x 349 mm)

Vulhoogte 1 mm (enkele ril):

Vulhoogte 5 mm (dubbele ril):

Proefschrift

170 x 240 mm

Materiaal:

houtvrij mat mc

Standaard

490 x 349 mm

Standaard

490 x 349 mm

105 x 148 mm

Carré M

148 x 148 mm

Gewicht:

350 grams

Premium 1

550 x 395 mm

Premium 1

550 x 395 mm

210 x 148 mm

Carré L

210 x 210 mm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Premium 2

575 x 350 mm

Premium 2

575 x 350 mm

Afwerking:

Premium 3

510 x 355 mm

Premium 3

510 x 355 mm

Formaten

Formaat:

A4 (210 x 297 mm)

A4

210 x 297 mm

A6 liggend

Materiaal:

houtvrij gesatineerd mc (glanzend)

A5

148 x 210 mm

Gewicht:

135 grams

A6

Omslag:

300 grams 4/0 enkelzijdig full color

A5 L

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color
Afwerking:

n.v.t.

enkelzijdig glanslaminaat (omslag)

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Productinformatie

Productinformatie

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Office

Notitieblokken/Schrijfblokken

Foto op canvas

Aantekeningen maken tijdens een overleg? Dan wel graag
in je eigen uitstraling. Wij produceren notitieblokken met
of zonder omslag in full color of in 1, 2 of 3 PMS kleuren. De
blokken zijn te bestellen in een aantal standaard formaten.
Je kunt een keuze maken voor 25, 50 of 100 vel per blok.

Wij kunnen jouw foto in heel veel standaard formaten
produceren. Van heel klein tot zeer groot. Ieder doek wordt,
nadat hij geprint is, door onze specialisten met de hand
bespannen op een houten frame. Uiteraard met een gratis
ophangset!

Let op! Onze notitie- en schrijfblokken drukken wij standaard
zonder lijnen. Wil je een gelijnd blok? Neem de lijnen dan op
in je ontwerp.

A5-formaat met dekblad

Frame 2 cm dik

4/0 enkelzijdige bedrukking

40 x 30 cm

Productinformatie

Formaten

Formaat:

A5 (148 x 210 mm)

A4

210 x 297 mm

A5 L

210 x 148 mm

Materiaal:

wit houtvrij offset

A5

148 x 210 mm

A6 L

148 x 105 mm

20 x 20 cm

90 x 30 cm

50 x 50 cm

100 x 70 cm

150 x 100 cm

Gewicht:

80 grams

A6

105 x 148 mm

Carré S

98 x 98 mm

30 x 20 cm

40 x 40 cm

70 x 50 cm

80 x 80 cm

200 x 100 cm

A4 L

297 x 210 mm

Zakblokje

148 x 62 mm

60 x 20 cm

60 x 40 cm

150 x 50 cm

120 x 80 cm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Formaten

Dekblad:

250 gr. gesatineerd mc full color

30 x 30 cm

80 x 40 cm

60 x 60 cm

200 x 90 cm

Afwerking:

n.v.t.

40 x 30 cm

120 x 40 cm

90 x 60 cm

100 x 100 cm

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Tip: Naast het printen van jouw foto op canvas kunnen wij
deze ook printen op hout (planken), plexiglas of PVC-doek.
Vraag naar onze mogelijkheden.

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Stickers

Stickers klein formaat

Bij het produceren van stickers op klein formaat kun
je kiezen uit een groot aantal standaard formaten. De
sticker kun je desgewenst wit- of transparant vinyl
laten drukken in full color.

Stickers klein formaat

Let op! Bij transparante stickers dien je geen wit in je
ontwerp te gebruiken. Witte delen worden transparant in
het eindresultaat! De stickers kunnen wij voorzien van
diverse luxe afwerkingen. Onze stickers zijn te gebruiken
voor vlakke en vetvrije ondergrond.

A7-formaat

4/0 enkelzijdige bedrukking

Productinformatie

Productinformatie

Formaten

Formaat:

A7 (74 x 105 mm)

A4

210 x 297 mm

Carré XS

50 x 50 mm

Ovaal S

Materiaal:

wit vinyl

A5

148 x 210 mm

*OR L

51 x 298 mm

Gewicht:

80 grams

A6

105 x 148 mm

*OR N

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

A7

74 x 105 mm

Afwerking:

A8

Formaat:

carré XS (50 x 50 mm)

120 x 175 mm

Materiaal:

wit vinyl

61 x 192 mm

35 x 105 mm

Gewicht:

80 grams

*OR S

38 x 192 mm

17 x 105 mm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

52 x 74 mm

Rond

95 mm

25 x 74 mm

Afwerking:

A5 large

105 x 297 mm

Rond

45 mm

Carré S

98 x 98 mm

Ovaal M

145 x 95 mm

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
24

Let op! Bij transparante stickers dien je geen wit in je
ontwerp te gebruiken. Witte delen worden transparant in het
eindresultaat! De stickers kunnen wij voorzien van diverse
luxe afwerkingen. Onze stickers zijn te gebruiken voor
vlakke en vetvrije ondergrond.

Carré XS

4/0 enkelzijdige bedrukking

enkelzijdig glossy UV-lak all over

Bij het produceren van stickers op klein formaat kun je
kiezen uit een groot aantal standaard formaten. De
sticker kun je desgewenst wit- of transparant vinyl
laten drukken in full color.

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

70 x 48 mm

* OR = Ordner rug L = Large N = Normal S = Small

enkelzijdig matlaminaat

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Stickers

Magneetplaten

Stickers groot formaat
Wil je een raam dichtplakken? Een deursticker maken? Of een
andere toepassing willen gebruiken? Geef maar aan hoe groot
je ze wilt hebben. We werken met een rolbreedte van maximaal
140 cm voor één enkele baan. De lengte kan zelfs in enkele
meters verwerkt worden! De stickers kunnen we standaard
rechthoekig produceren maar, indien gewenst, ook in ‘vorm’
gesneden worden. Op vorm gesneden stickers mogen slechts 1
lijn bevatten. De sticker kun je desgewenst wit- of transparant
vinyl laten drukken in full color.

Let op! Onze raamstickers zijn niet geschikt voor gebruik op
HR++ glas. Weet je niet zeker of je HR++ glas hebt?
Neem voor meer informatie contact op met je glasleverancier.

Custom formaat

Magneetplaten zijn eenvoudig aan te brengen en snel
weer te verwijderen. Dit kan een ideale oplossing zijn voor
bijvoorbeeld ‘tijdelijke’ auto stickers.
Let op! De magneetplaten zijn alleen geschikt voor
een vlakke ondergrond. Magneetplaten hebben
een levensduur van +/- 2 jaar.

Tip: Voor een langere levensduur: verwijder om de paar
dagen het folie en maak het goed schoon. Zo voorkom je
roest of beschadiging van de laklaag. Stel je magneetplaten
niet dagenlang bloot aan zon of warmte.

50 x 20 cm
4/0 enkelzijdige bedrukking

4/0 enkelzijdige bedrukking

Productinformatie

Productinformatie

Formaat:

custom formaat 40 x 40 cm

Formaat:

custom formaat

Materiaal:

polymeer wit (2-3 jr garantie)

Materiaal:

magneetfolie + polymeer stickervinyl

Gewicht:

80 grams

Gewicht:

0,9 mm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdige bedrukking

Bedrukking: 4/0 enkelzijdige bedrukking

Afwerking:

Afwerking:

glanslaminaat polymeer (+ 2 jr garantie) op vorm gesneden

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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glanslaminaat polymeer (+ 2 jr garantie)

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Outdoor
Spandoeken

Ook spandoeken behoren tot een van onze bestsellers! Een
spandoek is een voordelige optie om reclame te maken voor
je bedrijf. Natuurlijk kun je hiermee ook een event, feestje,
welkom thuis of geboorte aankondigen. De mogelijkheden
zijn legio. Standaard produceren wij onze spandoeken op PVC
materiaal en worden ze afgewerkt met zeilogen om de 30 cm.
Naast standaard PVC-doek kun je ook gebruik maken van mesh-,
vlaggendoek of blockout (niet doorschijnend). Alle afmetingen

zijn hierbij verwerkbaar. Mocht je ontwerp groter zijn dan
4 meter, dan betekend dit dat je spandoek uit meerdere
banen geproduceerd zal worden met een verbindende
lasnaat.
Tip: Naast het produceren van spandoeken kun je bij ons ook
een frame, spinhaken of trampoline koord bestellen om je doek
op te hangen! We geven je hierover graag advies!

Autobelettering
Ook een wagenpark is een verlengstuk van je huisstijl.
Wil je alleen je logo en telefoonnummer vermeld hebben
of wellicht een complete carwrap? Niets is ons te gek. Wij
maken een schets op de juiste auto zodat je exact kunt
zien hoe deze er straks gaat uitzien. Wij kunnen de stickers

produceren/snijden zodat je zelf kunt gaan plakken, maar
let op, het is vakwerk! Je kunt dan ook gebruik maken van
ons montageteam, ook op locatie als dat wenselijk is. Vraag
ons naar de mogelijkheden!

Custom
4/0 enkelzijdige bedrukking

Custom formaat 200 x 100 cm
4/0 enkelzijdige bedrukking

BUSINESS BIRD
Rĳksweg 42a Limmen
072 - 505 49 57

Productinformatie

Productinformatie

Formaat:

custom formaat 200 x 100 cm

Formaat:

custom formaat 200 x 100 cm

Materiaal:

pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Materiaal:

pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Gewicht:

510 grams

Gewicht:

510 grams

Bedrukking: 4/0 enkelzijdige bedrukking

Bedrukking: 4/0 enkelzijdige bedrukking

Afwerking:

Afwerking:

omzomen en ringen om de 30 cm

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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072 - 505 49 57
w w w.busi n essbi rd .nl

omzomen en ringen om de 30 cm

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Outdoor

Beachflags

Hekwerkbanners

Je zet snel een zonnige presentatie op poten met
eenvoudig op te zetten en weerbestendige beachflags.
Ideaal voor buitenevenementen! Beachflags zijn 90%
doorschijnend. Je boodschap is dus van beide zijden
goed te zien. Let wel, hij wordt 1-zijdig in full color
bedrukt. Indien je al een systeem hebt dan kun je de
vlaggen ook ‘los’ bestellen. Standaard worden onze
beachflag's geleverd in een pakket met vlag, systeem,
grondpen en tas. Wij produceren de vlaggen in
3 verschillende standaard formaten.

Hekwerkbanners zijn dé uitkomst om je bedrijf of boodschap
bij een parcours in de picture te brengen. De doeken worden
geproduceerd in full color. Hierdoor ben je verzekerd van
een groot bereik. Standaard produceren wij bouwhek

banners (338x174cm) en dranghek banners (215x73cm).
Je kunt kiezen uit PVS- of meshdoek. De doeken worden
standaard afgewerkt met zeilogen om de 30 cm. We geven
je graag advies.

Banner voor aan een bouwhek
4/0 enkelzijdige bedrukking

Let op: Levensduur van 3 tot 4 maanden, tot
windkracht 6! Voor een langere levensduur is
het verstandig de beachflag binnen te halen.
Bij windkracht 6 of hoger.

Small met zwarte band
4/0 enkelzijdige bedrukking

1.85 m

1.85 m

Productinformatie

Formaten

Productinformatie

Materiaal

Formaat:

small (80,3 x 165 cm)

Small

80,3 x 165 cm

Formaat:

bouwhek (338 x 174 cm)

Pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Materiaal:

vlaggendoek (B1-brandvertragend)

Medium

80,3 x 245 cm

Materiaal:

pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Mesh (gaasdoek, B1-brandvertragend)

Gewicht:

115 grams

Large

80,3 x 350 cm

Gewicht:

510 grams

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Afwerking:

Afwerking:

n.v.t.

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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omzomen en ringen om de 30 cm

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Outdoor

Beurzen en events
Hekwerkbanners

Tickets/Entreekaarten

Hekwerkbanners zijn dé uitkomst om je bedrijf of boodschap
bij een parcours in de picture te brengen. De doeken worden
geproduceerd in full color. Hierdoor ben je verzekerd van
een groot bereik. Standaard produceren wij bouwhek

banners (338x174cm) en dranghek banners (215x73cm).
Je kunt kiezen uit PVS- of meshdoek. De doeken worden
standaard afgewerkt met zeilogen om de 30 cm. We geven
je graag advies.

Banner voor aan een dranghek

Ga je een event of party organiseren? Niets is leuker dan
in de uitstraling van het feest de juiste entreekaart te
produceren. Wij kunnen de kaarten ook personaliseren
door middel van naam, nummering of bijvoorbeeld een
aanmeldcode. Naast het personaliseren kunnen de kaarten

ook voorzien worden van een perforatie zodat je deze kunt
afscheuren bij binnenkomst. De kaarten drukken wij in
1-zijdig of 2-zijdig full color. Het formaat kun je zelf bepalen.
Lever een druk klaar bestand aan en wij doen de rest!

A7-formaat

4/0 enkelzijdige bedrukking

4/0 enkelzijdige bedrukking

1.75 m

Productinformatie

Materiaal

Productinformatie

Formaten

Formaat:

dranghek (215 x 73 cm)

Pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Formaat:

A7 (74 x 105 mm)

Din large

98 x 210 mm

Materiaal:

pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Mesh (gaasdoek, B1-brandvertragend)

Materiaal:

houtvrij mat mc

A6

105 x 148 mm

Gewicht:

510 grams

Gewicht:

300 grams

A7

74 x 105 mm

A7 large

148 x 50 mm

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Afwerking:

Afwerking:

omzomen en ringen om de 30 cm

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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geperforeerd

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Beurzen en events

Menukaarten

Reclameborden/Plaatmateriaal

Een restaurant runnen is een feest. Tenslotte gaan je gasten
een avondje uit en zijn ze goed gehumeurd. Om je gerechten
te presenteren is het natuurlijk van belang dat dit gebeurd
met een menukaart die bij je past. Wij drukken gevouwen
en ongevouwen menukaarten in verschillende standaard

formaten. Natuurlijk heb je hier de keuze uit een aantal
papiersoorten en zelfs een scheurvast kunststof! Om het
papier te beschermen bieden wij extra’s aan als watervast
mat- of glanslaminaat. Standaard drukken wij de kaarten
in 1-zijdig of 2-zijdig full color.

Din large 4-zijdig (gevouwen)
4/4 dubbelzijdige bedrukking

Ben je op zoek naar een reclamebord voor je winkel, beurs,
evenement of misschien wel als sponsoring bij je lokale
sportvereniging. Wij maken reclameborden op diverse
soorten materiaal voor zowel binnen- als buiten gebruik. De
boodschap springt eruit met de full color bedrukte borden.
Wij produceren de borden rechtstreeks op plaatmateriaal of
op stickervinyl voor een extra lange levensduur.

Tip: Bekijk verderop in deze brochure de diverse
plaatmaterialen waarop wij jouw bord kunnen produceren.
Wij geven je graag advies.

Rechthoekig custom formaat
4/0 enkelzijdige bedrukking

Productinformatie

Formaten

Formaat:

din large 4-zijdig (198 x 210 mm)

A4

210 x 297 mm

Carré L

Materiaal:

houtvrij mat mc

A5

148 x 210 m

Gewicht:

300 grams

A6
Carré M

Bedrukking: 4/4 dubbelzijdig full color
Afwerking:

dubbelzijdig matlaminaat

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Vouwwijzes

Productinformatie

210 x 210 mm

Zigzag

Formaat:

custom formaat 40 x 15 cm

Din large

98 x 210 mm

Luikvouw

Materiaal:

forex

105 x 148 mm

A3 large

140 x 297 mm

Wikkel

Dikte:

5 mm

148 x 148 mm

A5 large

105 x 297 mm

1x gevouwen

Bedrukking: 4/0 enkelzijdige bedrukking (direct to plate)
Afwerking:

n.v.t.

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Beurzen en events

Reclameborden/Plaatmateriaal

Roll-up banners

Ben je op zoek naar een reclamebord voor je winkel, beurs,
evenement of misschien wel als sponsoring bij je lokale
sportvereniging? Wij maken reclameborden op diverse
soorten materiaal voor zowel binnen- als buiten gebruik. De
boodschap springt eruit met de full color bedrukte borden.
Wij produceren de borden rechtstreeks op plaatmateriaal of
op stickervinyl voor een extra lange levensduur.

Rol hem op en neem hem mee. Rol hem uit en val op! Ook
roll-up banners behoren tot onze bestsellers onder onze
producten. Deze presentatiesystemen zijn eenvoudig te
vervoeren en op te zetten. Ideaal voor bijvoorbeeld beurzen,
congressen, voorlichtingsavonden en winkelpresentaties.
Ze worden 1-zijdig in full color gedrukt en zijn leverbaar in

Op vorm gesneden custom formaat
4/0 enkelzijdige bedrukking

Tip: Bekijk verderop in deze brochure de diverse
plaatmaterialen waarop wij jouw bord kunnen produceren.
Wij geven je graag advies.

diverse standaard formaten. De roll-up banners worden
geleverd inclusief handige draagtas (behalve type
tafelmodel).
Tip: Laat je roll-up banner eruit springen met bijpassende
verlichting!

Small
4/0 enkelzijdige bedrukking

Basic

Selected

Luxe

Productinformatie

Productinformatie

Formaten

Casettesysteem

Formaat:

custom formaat 30 x 30 cm

Formaat:

small (85 x 200 cm)

Small

98 x 210 mm

Basic

Materiaal:

Re-board

Materiaal:

pvc (frontlit, B1-brandvertragend)

Medium

105 x 148 mm

Selected

Dikte:

10 mm

Gewicht:

510 grams

Large

74 x 105 mm

Luxe

Bedrukking: 4/0 enkelzijdige bedrukking (direct to plate)

Bedrukking:

4/0 enkelzijdig full color

XXL

148 x 50 mm

Afwerking:

Casettesysteem: luxe

op vorm gesneden

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
www.oersterkdrukwerk.nl | Telefoon: 072 505 49 57
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Beurzen en events

Textiel

Beurswand rits
Onze presentatiesystemen zijn lichtgewicht en snel op te
zetten. Wij bieden verschillende systemen aan, mocht je
al een systeem in gebruik hebben, maar een andere print
nodig hebben dan kan dan natuurlijk ook. Wij produceren
onze systemen in full color en worden standaard
geleverd inclusief een trolley of hardcase.

Kleding

Ontwerp je eigen kleding. Onze kleding kun je bijvoorbeeld
bedrukken of borduren met een logo, evenementenlogo/
agenda of laat je creativiteit de vrije loop. Wij produceren
op de meest uitlopende textiel. Dit kan geborduurd zijn
maar ook gewoon in 1, 2, 3 of full color! De mogelijkheden
zijn eindeloos. Je zult verrast zijn door ons aanbod!

Tip: Laat je beurswand eruit springen met
bijpassende verlichting!

Let op: Kledingstukken met full color bedrukking (digitaal)
kunnen een azijngeur hebben. Was de kledingstukken
daarom voor ze de eerste keer gedragen worden.

T-shirt wit basic

Recht

Bedrukking op de borst & achterzijde

4/0 enkelzijdige bedrukking

1.75 m

Productinformatie

Formaat:

recht (300 x 230 cm)

Type:

basic

Budget

Materiaal:

decotex (B1 brandvertragend)

Kleur:

wit

Basic

Gewicht:

210 grams

Te bedrukken zijde: borst en achterzijde

Premium

Bedrukking: 4/0 enkelzijdig full color

Bedrukking:

full color CMYK (dubbelzijdig)

V-hals

Afwerking:

Materiaal:

100% katoen

n.v.t.

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Soorten t-shirts

Productinformatie

Telefoon: 072 505 49 57 | www.oersterkdrukwerk.nl

Heb je specifieke wensen? Bel ons voor meer informatie.
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Plaat materiaal
Toepassingen plaatmateriaal
Forex: Gladde, schuimplaat met een hard oppervlak. Ideaal
voor digitale bedrukking. Geschikt voor binnen gebruik,
buitengebruik levensduur van ten minste 2 jaar.
Dibond: Aluminium plaatmateriaal met een witte deklaag.
Stevig, licht en makkelijk te bewerken. Geschikt voor
binnen- én buitengebruik. Ideaal voor digitale bedrukking.
Geborsteld aluminium: 3mm geborsteld aluminium.
De buitenplaat is van geborsteld aluminium. Stevig,
licht en makkelijk te bewerken. Geschikt voor binnen en
buitengebruik.
Trespa: Hoogwaardig laminaat met een witte, bewerkte
oppervlakte. Oersterk, enorm duurzaam en niet buigzaam.
Ideaal voor gebruik outdoor.
Displaykarton: Bestaat uit een basis van gerecycled karton
met een hoogwaardige papier toplaag. Alleen geschikt voor
binnen gebruik en ideaal voor digitale bedrukking.
Golfkarton: Verkrijgbaar in 3 verschillende diktes en
sterktes. Budgetvriendelijke en 100% recyclebare oplossing.
Geschikt voor binnen gebruik.

Re-Board: Het originele Re-Board ™ is een ongelooflijk licht
maar uitzonderlijk sterk sand-wichboard. Bijzonder geschikt
voor digitale print en displaytoepassingen. Alleen voor
binnen gebruik.
Kanaalplaat: Aan de binnenkant door een
honingraatstructuur verstevigd plaatmateriaal uit één stuk.
Stevig, licht van gewicht en flexibel. Geschikt voor binnen en
buitengebruik.
Plexiglas: Oersterk, enorm duurzaam en niet buigzaam.
Geschikt voor binnen gebruik. Afgewerkt met dek-wit om de
kleuren mooier uit te laten komen. Dikte: 6 mm
Foamboard (met steun): 2 gladde, witte, kartonnen platen
met een lichte schuimlaag ertussen. Licht en makkelijk te
bewerken. Geschikt voor binnen gebruik.

Vragen?
Wij hopen dat je met deze product catalogus
alvast een helder beeld hebt gekregen over onze
werkzaamheden.
Natuurlijk zijn er naast de standaard vermelde
producten nog legio andere producten die wij
produceren. Mocht je iets zoeken, en het staat
niet vermeld in deze brochure, bel ons dan voor
meer informatie. We zijn er immers om jouw te
ontzorgen. Of dat nu om een standaard huisstijl
of folder gaat of wellicht vlaggen of bedrukte
waterflesjes, wij zorgen voor jouw uitstraling in
welke vorm dan ook.
Wil je liever dat we langskomen? Dat kan, neem
contact met ons op via info@oersterkreclame.nl
of bel met 072 - 505 49 57 en we maken meteen
een afspraak. Zorg jij voor de vragen dan regelen
wij het antwoord!

Legenda
Beschrijfbaar

Te bestempelen

UV-bestendig

Lichtdoorlatend

Watervast
Met vriendelijke groet,

Oersterk reclame
Krasvast

Forex

Dibond

Geborsteld
aluminium

Trespa

Geschikt voor indoor-gebruik

Geschikt voor outdoor-gebruik

Achterkant/binnenkant
Displaykarton

Golfkarton

Re-board

Kanaalplaat

beschrijfbaar

Digitaal verkrijgbaar

Offset verkrijgbaar
Plexiglas
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Foamboard
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Heiloo

Den Helder

Notities

Julianadorp

Limmen

Vragen? Schrijf ze op en kom bij ons langs
wij geven antwoord!

Oersterk, Rijksweg 42a, Limmen
Rijksweg 42a, Limmen
g (N 20 3)

51 3 )

Schagen

Castricum
NoordScharwoude

Pr ov in cia le we

Z e e w e g (N

Uitgeest

Bergen

Hoorn

Heerhugowaard

Alkmaar
Heiloo

Limmen
Castricum
Uitgeest

Heemskerk
Beverwĳk

Volendam

Purmerend

Krommenie

Monnickendam

Ĳmuiden
Zaandam
Santpoort Zuid
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