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Vraag onze folder aan!
Tel.: +31 (0)6 20 43 58 89
info@cupconcept.nl • www.cupconcept.nl

WINST DOOR HERGEBRUIK

NIEUW

Digitale druk

Bedrukking van herbruikbare bekers 
via digitale druk 
 » Voordelig een eigen motiefbeker «

Kleine minimale hoeveelheden 
Voor een kleine hoeveelheid bedrukte herbruikbare bekers is de digitale druk ideaal! 

Wij bedrukken de bekers afhankelijk van de bekermaat al vanaf 140 stuks.

Aantrekkelijke prijzen 
Wij produceren onze design cup zelf en hebben alle processen optimaal afgestemd. Hier-

door kunnen wij lage instelkosten en een aantrekkelijke basisprijs bieden. 

Korte levertijden
Binnen 10-15 werkdagen leveren wij uw bedrukte herbruikbare beker!

Veelzijdig design voor herbruikbare bekers
Onze transparante design cup is de klassieker onder de herbruikbare bekers. Hij is robuust, 

voordelig en zeer hoogwaardig afgewerkt. Daarom hebben wij hem uitgeroepen tot onze 

pionier op het gebied van digitale druk en 5 verschillende maten van 0,2 l tot 0,5 l in ons 

assortiment. Zoals al onze herbruikbare bekers, is ook de design cup voorzien van het 

CE-teken en dienovereenkomstig gecertificeerd.

Kleine oplages

Snelle levering

Fotorealistische motieven

Omlopende opdruk

Digitale druk by CUP CONCEPT
Digitale druk is bijzonder geschikt voor fotomotie-

ven. Onze digitale drukmachine bedrukt uw be-

ker rondom met uw motief. Hiervoor hebben wij 

speciaal de druktechniek adigital-tec ontwikkeld 

die voor het bedrukken van herbruikbare bekers 

conform de voedselwet werd goedgekeurd en 

een zeer krasvast en robuust drukresultaat levert. 

CUP CONCEPT Nerherland B. V. 
Neptunusweg 34 
8938 AA Leeuwarden 
+31 (0)6 20 43 58 89
info@cupconcept.nl . www.cupconcept.nl
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Snel en voordelig een 
eigen herbruikbare beker

» Gewoon online configureren en bestellen «

De klassieker onder de herbruikbare bekers: 

DESIGN CUP transparant (PP)
U hebt de keuze uit 5 verschillende maten:

www.cupconcept.nl
Upload het gewenste motief

Bestel ongecompliceerd en rechtstreeks via onze webshop  
www.cupconcept.nl om uw drukgegevens als pdf-bestand aan ons 

door te geven. 

Naast de 4 typische kleuren voor de digitale druk – cyaan, magenta, 

yellow en black – bedrukken wij onze transparante herbruikbare bekers 

met een witte achtergrond voor kleurintensieve en contrastrijke 

resultaten.  

wit + cyaan

wit + cyaan + magenta

wit + cyaan + magenta + yellow

wit + cyaan + magenta + yellow + black

Afmeting afbeelding

Bekertype Maat vanaf Breedte Hoogte

Design Cup  PP  transparant 0,2 l 250 stuks 199,2 mm 89,2 mm

Design Cup  PP  transparant 0,25 l 225 stuks 213,4 mm 101,0 mm

Design Cup  PP  transparant 0,3 l 200 stuks 224,1 mm 107,0 mm

Design Cup  PP  transparant 0,4 l 160 stuks 245,1 mm 118,2 mm

Design Cup  PP  transparant 0,5 l 140 stuks 257,4 mm 132,5 mm

wit

Feiten 

- CE-gecertificeerd en  

geschikt voor voedingsmiddelen

- individueel bedrukbaar in 

kleine oplages

- fotorealistische drukkwaliteit

- zeer krasvaste drukresultaten

- snelle levering

- omlopende opdruk

- hoogwaardig afgewerkt

- stapelbaar en licht

- van PP (polypropyleen) en dus 

vormstabiel en breukvast
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