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Productoverzicht



Voor aan de gevel van uw pand of langs het voetbalveld.

Schaap print + sign levert reclameborden van veel verschillende 

materialen met fullcolor print of in contourgesneden belettering.

Reclameborden zijn veelal maatwerk met speci�eke toepassingen.

Wij adviseren u graag en leveren op maat een passende o�erte.

Spandoeken-Frames
Heeft uw bedrijf regelmatig actie’s? Dan is een spandoek met 
spandoekframe de geschikte toepassing. Een spandoekframe 
wordt eenmalig gemonteerd en de actie is snel te wisselen.
De spandoeken worden eenzijdig in FC geprint op 510 grams 
B1 brandvertragend PVC frontlit zeildoek. Het aanbrengen van 
een zoom en ringen maakt het doek geschikt om langdurig 
buiten in een frame gespannen te worden.
De frames en doeken o�reren we met en zonder montage.

Alle afmetingen zijn leverbaar. Vraag een passende o�erte.

spandoek afmeting

100 x 100 cm   42,35

200 x 200 cm 114,95

300 x 300 cm 169,40

100 x 200 cm   63,55

100 x 300 cm   90,75

200 x 300 cm 163,35

FC Stickers Print & Cut
Al onze stickers worden in hoge resolutie geprint op hoogwaardig 
zelfklevende polymeerfolie.

Gegarandeerde permanente hechting, 
3 jaar kleurvast en geschikt voor 
indoor- en outdoor gebruik.

De stickers zijn verkrijgbaar in iedere 
gewenste vorm en afmeting en in elk aantal.

Geen sticker is hetzelfde dus maken we een o�erte op maat.
Stickers zijn leverbaar van 1 x 1 cm tot XL afmetingen, desgewenst voorzien 
van een beschermend UV laminaat.

Autoreclame
Schaap print + sign is specialist op het gebied van autobelettering.
We beschikken met meer dan 5800 tekeningen over een complete bibliotheek 
van alle automodellen.  Het vooraf gemaakte ontwerp op de vectortekeningen 
geeft een goed beeld van het uiteindelijke resultaat.

De montage van de autoreclame’s vindt plaats in onze werkplaats.

Er is al een autoreclame mogelijk vanaf € 100,-.

Drukwerk
Schaap print + sign levert veel uiteenlopende soorten van drukwerk. Van visitekaartje tot brochures 
en van familiedrukwerk tot huisstijlen. Altijd voordelig en in de hoogste kwaliteit.

We zijn o.a. gespecialiseert in visitekaarten, with compliments cards, brief-, factuur- en vervolgpapier, 
doorschrijfsets, enveloppen, �yers, boekwerken, folders, posters, brochures, orderboekjes en alle 
uitnodiging-, geboorte-, trouw- en rouwkaarten.

Iedere drukwerkopdracht heeft zijn eigen speci�caties in afmeting, oplage, materiaal- 
en kleurgebruik. Om die reden maken wij graag een passende o�erte.

Is het ontwerpen van uw drukwerkopdracht voor u een probleem?
Wij nemen u deze zorg tegen een geringe vergoeding graag uit handen.

Dorpsplein 26  -  1115 CW Duivendrecht  - 020 690 02 93  -  info@schaap-ps.nl  -  www.schaap-ps.nl
maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:30 uur  -  zaterdag 10:00 - 15:00 uur

Helaas kunnen we niet al onze producten in dit productoverzicht plaatsen. Heeft u speciale wensen? vraag het ons!

Van stickertje tot complete beleteringen. Van naambordje tot groot reclamebord.
Binnen onze belettering– en sign afdeling bieden wij u een goede aanvulling om uw huisstijl compleet te maken. 
Wij leveren graag uw stickers, reclameborden, vlaggen en spandoeken en verzorgen graag uw raam-, gevel en autobelettering.

Spandoeken stickers en signing
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A2
594 x 420 mm

A1
841 x 594 mm

A0 (of per m 2)
1189 x 841 mm

1-5 € 13,50 € 16,00 € 22,50

vanaf 5 stuks 10 % korting

Postersnaps

A0 (85 cm) € 12.50

A2 A1 A0 (of per m 2)

€ 18,15 € 21,20 € 24,20

Retail Budget
XL posters

Poster ophang
systeem

Maximaal 50% beeldvulling.

Standaard worden de Retail XL Posters 

geprint in full color met eco solvent inkten

op 140 grams Whiteback Coated paper.

(prijzen zijn gebaseerd op bijgeleverd correct digitaal bestand)

A2
594x420 mm

A1
841x594 mm

A0 (of per m 2)
1189x841 mm

1-5 € 20,00 € 25,00 € 39.00

Premium XL foto posters
Standaard worden de 

Premium XL Posters in

hoge resolutie full color 

met eco solvent inkten 

geprint op Dtec 225 grams

Photobase Satin.

(prijzen zijn gebaseerd op bijgeleverd correct digitaal bestand)

 

Standaard worden onze grootformaat prints gelamineerd met een 

150 micron mat of glans laminaat.

vanaf 5 stuks 10 % korting

Groot formaat laminaat

Posterprint op Foamplaat

A4            A3            A2           A1           A0        70 x 100

prijs per stuk  3,50       6,35        9,50       15,00        30,00      25,00

Ezels vanaf 2,00/stuk                                                 Prijzen zijn exclusief FC posters.

Laat van uw mooiste fullcolor posterprint een solide presentatie maken.
We plakken uw posters op lichtgewicht Foamplaat van 4 mm dik.

Roll-up Banners

Hoge kwaliteit full color opdruk.
Het Star�ex B1, brandvertragend niet 
doorschijnend doek is vervangbaar.
Aluminium lichtgewicht cassette.
Wordt geleverd in een gevoerde draagtas.
Levering binnen 1 werkdag mogelijk.

Verkrijgbaar in diverse maten.

   85 x 200 cm:  € 102,85
100 x 200 cm: € 115,00
120 x 200 cm: € 125,00
200 x 300 cm:  € 225,00

Vervangdoek 85 x 200 cm: € 47,20

Textielbedrukking
Uw logo of tekst op textiel afgedrukt? Schaap print + sign bedukt textiel 
met full color transfer of poly�ex opdruk.

In full color geprint of in contouren gesneden, slijt en kleurvast en in vele kleuren.
Een enkel bedrukt t-shirt is al mogelijk vanaf € 11,50

Schaap print + sign maakt gebruik van de nieuwste Mimaki grootformaat eco solvent printers waarmee professionele prints worden gemaakt. 
Met de keuze uit diverse materialen wordt altijd de juiste oplossing in kwaliteit en duurzaamheid geboden.
Uitvergrotingen van de mooiste foto’s of digitale bestanden tot ieder gewenst formaat.
Startkosten worden niet in rekening gebracht! 

Groot formaat prints

De mobiele eyecatcher!  Rol op, neem mee. Rol uit, val op!
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Digitaliseren
Digitaliseren per pagina

1-5 0.50

6-25 0.30

26-100 0.20

101-500 0.15

501-1000 0.06

>1000 0.04

Verdere verwerking

Branden op CD 4,85

Opslaan op uw USB Stick 1,80

Verzenden via e-mail 1.80

De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op 
automatische invoer van losbladige originelen.
Handmatige originelen toeslag +25%.

Voor iedere gra�sche toepassing biedt Schaap print + sign een passende oplossing.
Is ontwerpen of digitaliseren voor u een probleem? Geef het gerust uit handen.
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden.

Foto’s scannen
Scannen per origineel

1-5 1,50

6-25 1,40

26-100 1,30

101-500 1,15

501-1000 0,90

>1000 0,75

Verdere verwerking

Branden op CD 4,85

Opslaan op uw USB Stick 1,80

Verzenden via e-mail 1.80

Gescande foto’s worden waarnodig digitaal bijgesneden.
De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op 
handmatige glasplaatmodellen.

A4 A3

17.95 22.95

Mini Roll-up 
banner

Deze trendy indoor presentatie is 
snel en eenvoudig op te zetten.
Ideale duurzame presentatie op uw 
toonbank.

• Stevig houten frame. 
• UV-bestendige eco solventprint; voorkomt verkleuren.
• Hoge kwaliteit 350 grams doek voor levendige kleuren.
• Voorzien van ophangsysteem.

De print wordt volledig gereed geleverd opgespannen op een houten frame.

Rechthoekig

30 x 40 cm 36,85

30 x 50 cm 41,95

40 x 50 cm 51,95

40 x 60 cm 59,95

50 x 60 cm 71,95

50 x 70 cm 91,95

Vierkant

30 x 30 cm 33,25

40 x 40 cm 46,95

50 x 50 cm 61,95

60 x 60 cm 86,95

Colop snelservice stempels

EOS R17 17 mm, rond 28,50

EOS R40 40 mm, rond 43,50

EOS 30 51x18mm, maximaal 5 regels 25,50

EOS 40 59x23mm, maximaal 6 regels 33,00

EOS 50 70x30mm, maximaal 7 regels 37,50

EOS 60 76x38mm, maximaal 8 regels 48,75

• Bepaal uw eigen tekst, logo en/of foto.

• Inkt op oliebasis; droogt niet uit.

Stempelservice

verkrijgbaar in de kleuren

• 
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2-voud 500 vel = 250 sets    € 35,74

3-voud 500 vel = 167 sets    € 35,74 

Afwerken (In)Binden

Lamineren

Vouwen machinaal 1 slag 1 slag + 2 nieten

A4-> A5 0.05 0.15

A3-> A4 0.10 0.20

Rillen

instelkosten 2.75

per ril 0.15

2 x 125 micron mat 2 x 125 micron glans

A4 € 1.25 € 1,25

A3 € 2.50 € 2.50

Gaten boren Per vel

2 gaten boren 0,01

4 gaten boren 0,02

max 500* vel, per snede 1,25

Metaal wire-o 8 mm. ring 10 mm. ring 12 mm. ring 14 mm. ring

1-50 2.00 2.25 2.50 3.00

Transparant                       A4               A3 

1-50 1,00 2.00

51-100 0,90 1.80

101-200 0,80 1.60

>200 0,70 1.40

 Per blok

1-10    1,70

11-25    1,45 

>25 bloks    1,05 Doordruk vellen

*aantal vel op basis van 75 gr/m2 papier

Grafische afwerking

PVC ring 8 mm. ring 9-12 mm. ring 13-15 mm. ring 15-19 mm. ring

1-50 1,25 1,55 1,95 2,10

Planax 20 mm (A)   25 mm (B)   30 mm (C)   35 mm (D)   40 mm (E)   45 mm (F)

1-50 1,25 1,55 1,95 2,10           2,30             2,50

Uw kopie en printopdrachten kunnen op vele manieren worden afgewerkt. Gevouwen, gesneden, geboord, geniet, gebundeld, ingebonden of gelijmd.
Met het gebruikt van eersteklas materialen verwerken wij uw afdrukken tot een duurzaam eindresultaat.
Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

Zelfkopierende sets

Voor het printen van bijvoorbeeld 
bedrijfsformulieren, factuurbrie�es, 
a�everbonnen en bestelbonnen
met uw bedrijfsidentiteit bieden wij de keuze 
deze af te drukken op doordrukpapier.

De zelfkopierende doordruksets hebben het gramsgewicht van 90 gr/m2
en zijn verkrijgbaar in 2- en 3-voud. Desgewenst kunnen de sets worden 
voorzien van boorgaten en/of worden gelijmd tot sets of bloks.

De genoemde prijzen zijn exclusief kopie/print.
(afhankelijk van sta�elprijs 1- of 2-zijdig en kleur / zwart-wit opdruk)

Bloks lijmen
Schrijf- en notitie vellen
tot bloks gelijmd.
De bloks worden standaard 
gelijmd op grijsbord karton.

prijzen exclusief kopie/print.

Nieten machinaal 1 nietje per set  2 nieten per set

0.05 0.09

Verzamelen 
in Ordners 
Uw afdrukken met- of zonder 
tabbladensets verzameld in een ordner?
Wij nemen u deze werkzaamheden graag uit handen.
Vraag ons gerust om meer informatie of het maken van 
een passende o�erte.

Machinaal snijden
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Zwart/wit print of kopie

1-50 € 0.100 € 0.200 € 0.200 € 0.400

51-100 € 0.075 € 0.150 € 0.150 € 0.300

101-250 € 0.060 € 0.120 € 0.120 € 0.240

251-1000 € 0.055 € 0.110 € 0.110 € 0.220

1001-2000 € 0.045 € 0.090 € 0.090 € 0.180

2001-5000 € 0.040 € 0.080 € 0.080 € 0.160

>5000 € 0.035 € 0.070 € 0.070 € 0.140

Standaard worden onze zwart/wit afdrukken geprint op 75 grams Discovery papier.
Prijzen zijn per pagina gebaseerd op losbladige originelen.

Toeslag handwerk + 25 %

Standaard worden onze kleur afdrukken geprint op 100 grams DCP papier.
Prijzen zijn per pagina gebaseerd op losbladige originelen.

Toeslag handwerk + 25 %

1-25 € 1,00 € 1,95 € 2,00 € 3,90

26-50 € 0,90 € 0,85 € 1,80 € 3,70

51-100 € 0,80 € 1,55 € 1,60 € 3,10

100-250 € 0,70 € 1,35 € 1,40 € 2,70

251-1000 € 0,60 € 1,15 € 1,20 € 2,30

1000-2500 € 0,50 € 0,95 € 1,00 € 1,90

A4 80 gr/m2 100gr/m2               160 gr/m2 200 gr/m2 250 gr/m2            300 gr/m2

Gekleurd € 0,05    - € 0.10 € 0,15    - -

DCP wit     - € 0,05 € 0.14 € 0,18    - € 0,25

DCP ivoorwit - € 0.10 - - - -

Chromolux     - € 0,50            -

Ivecoate - - -     - € 0,50     -

Digitale prints en kopieën

- - -

A3 80 gr/m2 100gr/m2               160 gr/m2 200 gr/m2 250 gr/m2            300 gr/m2

Gekleurd € 0,10    - € 0.20 € 0,30    - -

DCP wit     - € 0,10 € 0.28 € 0,36    - € 0,50

DCP ivoorwit - € 0.20 - - - -

Chromolux     - € 1,00            -

Ivecoate - - -     - € 1,00     -

- - -

Schaap print + sign beschikt over de nieuwste generatie milieu vriendelijke en snelle RICOH® A�cio printers en kopieerapparaten.
Hoge kwaliteit in combinatie met hoge snelheid. Op volle productiesterkte zijn wij in staat om 170 pagina’s zwart/wit per minuut te printen en-/of kopiëren 
en 60 pagina’s per minuut in full color. 
De afdrukken kunnen we naar wens op speciale papierkwaliteiten vervaardigen. U kunt uw keuze maken voor een papiersoort uit ons ruime papierassortiment.

 

Meerprijs afwijkende papiersoorten

1-5 bestanden      5-10 bestanden    5-10 bestanden    10 + bestanden             

Vanaf USB/CD/DVD/memory € 1,00      € 1,75       € 2,00                in overleg    

Vanuit e-mail € 1,00      € 1,75       € 2,50                in overleg   

Inlezen drukklare digitale bestanden
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