
Designmall Logoband

Att designa logoband kan vara komplicerat, då möjligheterna är nästan oändliga. På detta blad visas endast de enklaste basmodellerna. Behöver ni hjälp med fler alternativ eller att formge ert logoband, kontakta oss!

    Material Standardbredd  Tillgängliga bredder Tillbehör Kommentar
Logoband standard  Polyester  20 mm   10, 15, 20, 25 mm  ,   Trycks med screentryck eller gummitryck (upphöjt tryck med gummikänsla). K S
Logoband m. brodyr  Polyester  20 mm   10, 15, 20, 25 mm  ,   Tänk på att brodyr ej medger samma detaljåtergivning som tryck och att smärre detaljer i motivet därför kan komma att förenklas.K S
Logoband digital  Nylon  20 mm    10, 15, 20, 25 mm  ,   Trycks utfallande över hela materialet. Lämna 2 mm utfall i kanterna.K S
Logoband tubvävt    10 mm   10, 15 mm   , ,  Trycks med screentryck. K S M
Logoband rundvävt    5 mm diameter  5 mm diameter  , ,  Välj mellan screentryck eller invävd logotyp. Notera att brodyr medger sämre detaljrikedom i motivet än tryck.K S M

Standardtillbehör:  = liten karbinhake i metall,  = säkerhetsfäste i plast,  = metallklämma. Standardlängd för alla logoband: 450 mm (900 mm delat i två delar).K S M

Alla mallar i denna mall är i 60% av naturlig storlek på pappersstorlek A3. 

Standard-PMS-färger för materialet på alla logoband:

Vit, Cool Gray 9 C, Svart, 485 C, 123 C, Orange 021 C, 
Rhodamine Red C, 2593 C, Process Blue C, Reflex Blue 
C, 289 C, 348 C.

Notera att färgerna kan avvika något på de tubvävda 
logobanden, som även finns i en rad andra färger (se 
webb). Digitaltryckta logoband trycks alltid på vitt 
material.

Exempel på användning av mall:
Vid upprepande screentryck, specificera önskade mått enligt denna modell:

Produktfärg: PMS 348 C
Tryckfärg: PMS Process Yellow C

Se mallar på följande sidor.
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Appendix:
Tillbehör. Flera av tillbehören finns i olika storlekar och färger. Tillbehören visas här ej i naturlig eller proportionerlig storlek.
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