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Op het prothesebakje is de volgende ruimte beschikbaar: 
 

“Scharnierzijde” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Openingszijde” 
 

Breedte “Scharnierzijde”: 65 mm 
Breedte “Openingszijde”: 50 mm 

“Diepte”: 45 mm 
 

Opgelet! 
Als u te veel tekst wilt, een te groot en/of gedetailleerd logo, 

dan bestaat de kans op het “vollopen” van de afbeelding. 
 

Bedrukt: € 1,85 per stuk (ex. btw en verzendkosten).Minimale afname 100 stuks. 
Onbedrukt: € 1,40 (ex. btw en verzendkosten) geen minimale afname. 

 
Mocht er een nieuwe film en cliché nodig zijn voor de bestelling van bedrukte bakjes  

dan komt er éénmalig € 42,25 ex. btw bij voor de kosten van de film en cliché. 
(Opdruk aanleveren als hoge resolutie pdf-bestand) 

 
Opdruk verkrijgbaar in de kleuren:  

blauw, rood, zwart, goud, zilver en groen. Zie pagina 2 
Bestempeling in 1 kleur, met of zonder Enta logo 
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Op de protheseborstel is de volgende ruimte voor bedrukking beschikbaar: 
 

 
 

      
 

Breedte: 50 mm 
Hoogte: 8 mm 

 
Opgelet! 

Als u te veel tekst wilt, een te groot en/of gedetailleerd logo, 
dan bestaat de kans op het “vollopen” van de afbeelding. 

Maximaal 2 regels mogelijk. 
 

Bedrukt: € 1,85 per stuk (ex. btw en verzendkosten) en een minimale afname van 288 stuks. 
Onbedrukt: € 1,55 (ex. btw en verzendkosten) geen minimale afname. 

 
Mocht er een nieuwe film en cliché nodig zijn voor de bestelling van bedrukte borstels  

dan komt er éénmalig € 42,25 ex. btw bij voor de kosten van een film en cliché. 
(Opdruk aanleveren als hoge resolutie pdf-bestand) 

 
Kleuren bedrukking prothesebakjes 

 

 
 

Bedrukking borstels uitsluitend goudkleurig 

 

http://www.pritidenta.com/

