
Alle (span)doeken overzichtelijk op een rijtje.
Spandoekvergelijker 

Banner 510 Banner 610 Meshdoek ProPES Outdoor ProPES FR

Toepassing

Banner 510 is een mooi en sterk 
(Span)doek dat geschikt is voor 

langere periodes. Ook is het geschikt 
voor Bouwhekdoeken en vind je het 
terug in Roll up banners, L-banners, 
Dranghekdoeken, Blinde en Ronde 

Spandoekframes of XL-doeken.

Je ziet Banner 610 vaak terug als 
dubbelzijdig Spandoek. Het is een 

doeksoort van stevige kwaliteit. 
Ook wordt het materiaal gebruikt 
voor Kioskvlaggen, Raamvlaggen, 

Vlaggenlijnen, Banieren, XL-doeken of 
andere gevelreclame.

Meshdoek is een luchtdoorlatend, 
gaasachtig (Span)doek. Het matte 

materiaal wordt ook vaak gebruikt als 
Speakerdoek. Je kunt er doorheen kijken 

en het is extra licht van gewicht. Het 
is ook geschikt voor Steigerdoeken en 

Bouwhekdoeken.

ProPES Outdoor is een opvouwbaar 
(Span)doek met een hoge 

kleurintensiteit. Daarnaast is het 100% 
recyclebaar. Of gebruik het  eens als 

Bouwhekdoek of Dranghekdoek. ProPES 
Outdoor is ook  een perfecte match met 

het Outdoor textielframe.

Gebruik ProPES FR in (Blinde) 
Spandoekframes die langere tijd binnen 
hangen. Je kunt dit brandvertragende, 
opvouwbare doek ook korte tijd buiten 

toepassen, zoals op festivals of als 
Bouwhekdoek en Dranghekdoek.

Materiaal PVC PVC PVC Polyester Polyester

Gewicht 510 gr./m2 610 gr./m2 270 gr./m2 225 gr./m2 225 gr./m2

Brandcertificaat DIN 4102 - B1 DIN 4102 - B1 DIN 4102 - B1 Geen EN 13501 - Klasse B

Waterafstotend Ja Ja Ja Ja Nee

Printtechniek UV-print, enkelzijdig UV-print, enkelzijdig en dubbelzijdig UV-print, enkelzijdig Pigmentinkt op waterbasis, enkelzijdig Pigmentinkt op waterbasis, enkelzijdig

Maximale print-
breedte uit één 
stuk

Schoonsnijden: 494 cm
Ringen: 494 cm

Zomen en ringen: 486 cm
Tunnel (4 cm): 478 cm
Ronde pees: 494 cm

Schoonsnijden: 312 cm
Ringen: 312 cm

Tunnel (4 cm): 300 cm
Ronde pees: 312 cm

Schoonsnijden: 494 cm
Ringen: 494 cm

Zomen en ringen: 486 cm
Tunnel (4 cm): 478 cm
Ronde pees: 494 cm

Schoonsnijden: 304 cm
Ringen: 304 cm

Tunnel (3 cm): 290 cm*
Ronde pees: 304 cm*

Schoonsnijden: 304 cm
Ringen: 304 cm

Tunnel (3 cm): 290 cm 
Ronde pees: 304 cm

Textuur Lichte structuur Lichte structuur Gaasstructuur Fijne structuur Fijne structuur

Afwerking
Schoonsnijden, contoursnijden, zomen, 

ringen, zomen en ringen, klittenband, 
ronde pees en met tunnel.

Schoonsnijden, contoursnijden, ringen, 
klittenband, ronde pees en 

met tunnel.

Schoonsnijden, contoursnijden, zomen, 
ringen, zomen en ringen, ronde pees, 

klittenband en met tunnel.

Schoonsnijden, contoursnijden, conische 
ringen*, ronde pees* en 

met tunnel*.

Schoonsnijden, contoursnijden, conische 
ringen, ronde pees en 

met tunnel.

Translucent Nee Nee Ja Nee Nee

Verzending
Op rol.  Spandoeken van Banner 510 die 

groter zijn dan 5 x 5 m worden opgevouwen 
verstuurd.

Op rol. Spandoeken van Banner 610 die 
groter zijn dan 5 x 5 m worden opgevouwen 

verstuurd.

Op rol. Spandoeken van Meshdoek die 
groter zijn dan 5 x 5 m worden opgevouwen 

verstuurd.
Opgevouwen in een doos. Opgevouwen in een doos.


