
Rozenburglaan 12
1115 BS Duivendrecht

Amsterdam
020 – 495 04 35

D r u k  -  P r i n t  -  S i g n
Openingstijden. 

Maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur
drukkerij@palteam.nl

Prijslijst printwerk inclusief 21% BTW



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

   Chromolux                                                                                                                                   € 1,00

   DCP wit                                                       € 0,10                 € 0,28                  € 0,36                                     € 0,50

   Chromolux                                                                                                                                    € 0,50

   DCP wit                                                        € 0,05                  € 0,14                 € 0,18                                     € 0,25

   1000-2500                           € 0,50                        € 0,95                      € 1,00                € 1,90 

   100-250                               € 0,70                        € 1,35                      € 1,40                € 2,70

   2001-5000                           € 0,04                         € 0,08                     € 0,08                € 0,16

   251-1000                             € 0,055                       € 0,11                     € 0,11                € 0,22

   51-100                                 € 0,075                       € 0,15                     € 0,15                € 0,30

   1001-2000                           € 0,045                       € 0,09                     € 0,09                € 0,18 

   101-250                               € 0,06                         € 0,12                     € 0,12                € 0,24

   1-50                                     € 0,10                         € 0,20                     € 0,20                € 0,40

Zwart/wit print of kopie
                                             A4 enkelzijdig        A4 dubbelzijdig     A3 enkelzijdig    A3 dubbelzijdig

   26-50                                   € 0,90                        € 0,85                      € 1,80                € 3,70  

           A4                               80 gr/m2            100 gr/m2         160 gwm2       250 gr/m2   300 gr/m

De toeslag voor SRA3 papier is 25% op de A3 papier meerprijs

Inlezen drukklare digitale bestanden
                                                   1-5 bestanden           6-10                  11-15               15+ bestanden

 >5000                                     € 0,035                       € 0,07                     € 0,07                € 0,14

Kleurenprint of kopie

   251-1000                             € 0,60                        € 1,15                      € 1,20                € 2,30

   51-100                                 € 0,80                        € 1,55                      € 1,60                € 3,10

   1-25                                     € 1,00                        € 1,95                      € 2,00                € 3,90
                                                              A4 enkelzijdig        A4 dubbelzijdig     A3 enkelzijdig      A3 dubbelzijdig

Standaard worden onze kleur afdrukken geprint op 150 grams mc silk papier.
Prijzen zijn per pagina gebaseerd op losbladige originelen

Toeslag handwerk + 25 %

Meerprijs afwijkende papiersoorten

   Gekleurd                            € 0,05                                             € 0,10                 € 0,15

   DCP ivoorwit                                              € 0,10    

   Sulfaat karton                                                                                                                                € 0,50
           A3                              80 gr/m2          100 gr/m2          160 gr/m2          200 gr/m2        250 gr/m2    300 gr/m
   Gekleurd                           € 0,10                                            € 0,20                  € 0,30

   DCP ivoorwit                                             € 0,20    

   Sulfaat karton                                                                                                                              € 1,00

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

Digitale prints en kopieën

Prijslijst printwerk

Prijzen zijn incl 21% BTW en á contant.



    11-25                                        € 1,45

     A3                         €   2,50                          

  >200                   € 0,70         € 1,40

   51-100              € 0,90         € 1,80 

      per ril                        € 0,15

      A3->A4                     € 0,10            € 0,20

      4 gaten boren            € 0,02
      2 gaten boren            € 0,01
      Gaten boren                    Per vel                                            

Afwerken

      max 500 vel, *tegelijk     € 1,25 per snede
      Machinaal nasnijden                                           

      *80 gr.m papier

   1-50                   € 2,00        € 2,25         
                                              8 mm ring    10 mm ring     

      A4->A5                     € 0,05            € 0,15
      Vouwen Machinaal       1 slag      1 slag + 2 nieten

      instelkosten              € 2,75
      Rillen                                        

      In de printer           € 0,05               € 0,09
      Nieten machinaal      1 nietje per set   2 nieten per set                                           

   1-50                  € 1,00         € 2,00
   Transparant           A4             A3                                            

   101-200            € 0,80         € 1,60

Metalen wire-o

Grafische afwerking

     A4                         €   1,25                          
                                  2 x 125 micron    

      1-10                                        € 1,70
                                                     per blok                                                                                        

Plastificeren mat of glans

Zelfkopierende sets
  >25 bloks                                   € 1,05

     2-voud        500 vel = 250 sets      € 45,-
                                             

De zelfkopierende doordruksets zijn verkrijgbaar 
in 2- en 3 voud en gelijmt tot sets.
Eventueel v.v. 2 of 4 boorgaten.
De genoemde prijzen zijn exclusief kopie/print.

Oplijmen tot bloks

De bloks worden standaard
gelijmd op grijs karton.
Prijzen exclusief kopie/print

Gevouwen, gesneden, geboord, geniet, gebundeld, ingebonden of gelijmd.
met het gebruikt van eersteklas materialen verwerken wij uw afdrukken tot een duurzaam eindresultaat.

     A2                         € 12,50

Doorschrijfsets   
Facturen, vrachtbonnen,
werkbonnen of andere formulieren,
één origineel met 1 of 2 kopieen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en á contant

     3-voud        500 vel = 167 sets      € 45,-

Prijzen zijn incl 21% BTW en á contant.



Spandoeken stickers en signing

Reclameborden

Autoreclame v/a   125,-
Palteam is ook sterk op het gebied van autobelettering.
We beschikken over meerdere materialen voor de belettering.

Het aanbrengen 
van de auto-
reclame
vindt plaats in 
onze werkplaats

Stickers
Al onze stickers worden in hoge
resolutie geprint op hoogwaardig 
zelfklevend polymeerfolie.

Permanente hechting,
3 jaar kleurvast en geschikt voor
binnen en buiten gebruik.

Geen stickers is hetzelfde dus maken we prijzen op maat.
Stickers zijn leverbaar van 1 x 1 cm tot XXL afmetingen.

Palteam levert veel uiteenlopende soorten van drukwerk. 
Altijd voordelig en in de hoogste kwalliteit.

We zijn o.a. gespecialiseert in visitekaartjes, with compliment cards, 
briefpapier, factuurpapier en vervolgpapier, doorschrijfsets, enveloppen, flyers, 
boekwerken, folder, posters, brochures, orderboekjes en alle uitnodigingen,
geboortekaarten, trouwkaarten, rouwkaarten en stickers.

Is het ontwerpen van uw drukwerkopdracht voor u een probleem?
Onze DTP-ers helpen u graag bij het maken van een correct drukbestand. (Pdf)

Voor aan de gevel of langs het voetbalveld.
Palteam levert reclameborden van veel 

verschillende materialen met 
fullcolor print of in contourgesneden 

belettering. 

Spandoeken met print inclusief buizenframe!
  70 x 70   cm = € 241,-
100 x 100 cm = € 266,-
100 x 200 cm = € 320,-

voor al uw druk- en printwerk
www.palteam.nl

Roll-up Banners
Flyers / Folders

Visitekaartjes
Magazines

Stickers
Posters

€

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

€ 220,-

€ 265,-

€ 241,-

€ 266,-

€ 320,-

Drukwerk in offset vervaardigd

Prijzen zijn incl 21% BTW en á contant.



 vanaf 5 stuks 10 % korting
      1-5              € 20,-             € 30,-                € 40,- 

                                   A2                       A1                         A0 
                           594 x 420 mm   841 x 594 mm  1189 x 841 mm           

 vanaf 5 stuks 10 % korting

Retail Budget
XL posters
Maximaal 50% beeldvulling.
Standaard worden de retail XL posters
geprint in full color met latex inkten
op 140 grams White outdoor paper.

(prijzen zijn gebaseerd op bijgeleverd correct digitaal bestand)

       1-5              € 15,-           € 17,50              € 25,- 

                                   A2                       A1                         A0 
                           594 x 420 mm   841 x 594 mm  1189 x 841 mm           

Premium XL foto posters

Standaard worden de Premium XL posters in hoge resolutie 
full color met latex inkten geprint op 225 grams mc silk  
Photoquality.

(prijzen zijn gebaseerd op bijgeleverd correct digitaal bestand)

Groot formaat laminaat

           € 20,-                          € 25,-                           € 30,-
          A2                         A1                          A0                                    

Standaard worden onze grootformaat prints gelamineerd 
met 2x 150 micron mat of glans laminaat.

Posterprint op Foamplaat

                     A4         A3          A2          A1          A0     70 x100                  

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

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

            Roll-up Banners   
Rol op, neem mee. Rol uit, val op!

Moeiteloos meerdere malen te gebruiken.
Hoge kwaliteit full color opdruk.
Het Starflex 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                    € 85,-
100 x 200 cm                    € 125,-
120 x 200 cm                    € 145,-
200 x 300 cm                    € 235,-

Vervangdoek 85 x 200 cm: € 50,-

Textielbedrukking
Uw logo of tekst op textiel afgedrukt? Palteam bedrukt 
textiel met full color transfer of polyflex opdruk.
Een enkel bedrukt t-shirt is al mogelijk vanaf € 11,50
Op basis van aangeleverde kleding.

Groot formaat prints
Palteam maakt gebruik van de nieuwste grootformaat printers   
Met de keuze uit vele materialen wordt altijd de juiste oplossing geboden.
Uitvergrotingen van de mooiste foto’s of digitale bestanden tot ieder gewenste formaat.
                                                                                                                                          

Je eigen opdrukkomt hier

124

VOLG

F R ENDZ

Benthe Marlene Mey Liem
bentheliem

Moodboard by
Benthe

*De prijzen zijn excl. btw*De prijzen zijn excl. btw

Roll-up banner 

           • 85 x 200 cm op silverback
           • Hoogste afdrukkwaliteit
           • Laat geen licht door
           • Snel en eenvoudig op te zetten
           • 1 jaar garantie op rolmechanisme
           • Inclusief handige opbergtas
           • De cassette is niet hervulbaar

1 JAAR KLEURGARANTIE

*  excl. btw

Basic

Levertijd1 werkdag

Hulp nodig met
de opmaak?
Geen probleem!
grafisch design 

kost maar w 60,- per uur

*€ 85-

Ezels vanaf € 2,00/stuk                              prijzen zijn exclusief FC posters

Prijzen zijn incl 21% BTW en á contant.



  101-500                                                € 0,15

  >1000                                                   € 0,04

  Opslaan op uw USB stick               € 1,80

  6-25                                                     € 1,40

  101-500                                               € 1,15

  >1000                                                  € 0,75

  Opslaan op uw USB stick                € 1,80

  6-25                                                      € 0,30 

Digitaliseren

  1-5                                                        € 0,50    
  Digitaliseren                                    per pagina                              

  26-100                                                  € 0,20

  501-1000                                              € 0,06

  1-5                                                       €1,50  
  Scannen                                         per origineel                             

  26-100                                                 € 1,30         

  501-1000                                             € 0,90         

  Branden op CD                                € 4,85
  Verdere verwerking                          

  Verzenden via e-mail                      € 1,80

  Branden op CD                                 € 4,85
  Verdere verwerking                              

  Verzenden via e-mail                       € 1,80

Foto’s scannen

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

    60 x 60 cm         € 90,-

Canvas doek

    50 x 60 cm          € 75,-

    30 x 40 cm          € 40,-
    Rechthoekig       Prijs                

    40 x 50 cm          € 55,- 

    30 x 30 cm         € 35,-
    Vierkant             Prijs

    50 x 50 cm         € 65,-

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

Voor iedere grafische toepassing biedt Palteam een passende oplossing.
Is ontwerpen of  digitaliseren voor u een probleem? Geef het gerust uit handen.
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden.
                                                                                                                                          

  EOS R40 40 mm, rond                                       € 45,-

  EOS 40 59x23mm, maximaal 6 regels             € 35,-

  EOS 60 76x38mm, maximaal 8 regels             € 50,-
  Verkrijgbaar in de kleuren

  EOS 50 70x30mm, maximaal 7 regels             € 40,-

  EOS R17 17 mm, rond                                       € 30,-

  Color snelservice stempels                   prijs                 

  EOS 30 51x18mm, maximaal 5 regels             € 27,50

Stempelservice
•Bepaal uw eigen tekst , logo en/of foto.
•Inkt op oliebasis; droogt niet uit.

Palteam grafimedia

    30 x 50 cm          € 45,-

    40 x 60 cm          € 65,-

    50 x 70 cm          € 95,-

    40 x 40 cm         € 50,-

Prijzen zijn incl 21% BTW en á contant.


