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Vanaf 10 stuks bedrukken wij onze standaarddozen razendsnel met Syll. Alleen een logo? Een foto erbij?  
Op 2 of op 4 zijden? Dankzij de full color mogelijkheden van Syll zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.  
En omdat we digitaal printen / drukken heeft u geen hoge kosten voor drukplaten! Komt u niet uit met onze 
standaarddozen en heeft u een paar dagen extra de tijd? Syll maakt ook dozen op maat met bedrukking.  
Laat u informeren door één van onze verkoopadviseurs. 
 

T: 0184-416566  •  E: info@pellikaan.nl •  Of open een chat via: www.pellikaan.nl 
 
NB. Op onze website staat per doos aangegeven of Syll deze kan printen. Met de “printcode” kunt u zelf de prijs berekenen. Zie onderstaande tabellen.  
De prijs is als volgt opgebouwd: prijs standaarddoos + kosten bedrukking! Levertijd: 3 dagen na goedkeuring drukproef* 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Printcode 10 
 

Aantal Prijs* 
> 10  € 2,50 per doos 
> 25  € 1,95 per doos 
> 50  € 1,50 per doos 
> 75  € 1,25 per doos 
> 100 € 1,10 per doos 
> 200 prijs op aanvraag 

 

Printcode 20 
 

Aantal Prijs* 
> 10  € 2,50 per doos 
> 25  € 2,05 per doos 
> 50  € 1,75 per doos 
> 75  € 1,35 per doos 
> 100 € 1,20 per doos 
> 200 prijs op aanvraag 
  prijs op aanvraag 

 

Printcode 30 
 

Aantal Prijs* 
> 10  € 2,50 per doos 
> 25  € 2,15 per doos 
> 50  € 1,90 per doos 
> 75  € 1,50 per doos 
> 100 € 1,30 per doos 
> 200 prijs op aanvraag 
  prijs op aanvraag 

 

 

Vaste kosten per order: 
€ 25,- instel- / opzetkosten voor iedere eerste order*** 
€ 10,- instel- / opzetkosten voor iedere ongewijzigde herhalingsorder**** 
 
* Deze prijzen gelden voor een maximaal drukoppervlak van 30%. Hierboven “prijs op aanvraag”. 
 

** Wij kunnen deze levertijd alleen halen wanneer er voldoende standaarddozen op voorraad zijn van het gekozen formaat. 
 

*** Let op! Dit is inclusief het plaatsen van uw logo / bedrukking in de lijntekening van de gekozen doos. Dus geen designwerk of aanpassingen     
aan het logo / de bedrukking zelf. Wanneer er wel ontwerpen gemaakt dienen te worden kunt u kiezen uit 2 opties: 

1. Wij stellen een lijntekening beschikbaar die u door uw eigen gekozen designer op kunt laten maken. (Vraag naar de specificaties waar de 
bedrukking aan moet voldoen) 

2. Wij brengen u rechtstreeks in contact met onze externe designer. In beide gevallen zijn de kosten voor het ontwerpen voor eigen rekening 
 

**** Dit geldt alleen bij een ongewijzigde bedrukking. De aantallen van de order kunnen uiteraard wel aangepast worden. 

 

Kwaliteit 
We maken met onze printer gebruik van Memjet print technologie. Dit is een razendsnelle printtechniek 
waarbij de inkt uit miljoenen kleine gaatjes wordt gespoten. Dit is dus een heel ander proces dan de 
kleurenprinters waarbij er een printhead over het karton heen en weer gaat. We kunnen haarscherp 
printen (tot 1600x1600 dpi) maar het kan weleens voorkomen dat er door een vuiltje / stofje een licht 
streepje door de bedrukking loopt. Wij hebben alle procedures zo gemaakt dat we dit tot een minimum 
proberen te beperken. De gebruikte Memjet-inkt is op waterbasis. 
 
Kom gerust eens langs om te zien hoe de printer werkt, wij stellen u graag aan Syll voor! 
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