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Impreso 
drukwerk met plezier

U kent ons waarschijnlijk vooral van druk- en 
printwerk. En dat zijn nog steeds onze voornaamste 
onderdelen. Maar wij hebben ons dienstpakket 
uitgebreid. 

Onze mogelijkheden op print- en drukwerk variëren van 
visitekaartje tot A3 folder. Wij kunnen grote en kleine oplages aan. 

Wij drukken in zwart, fullcolour of in PMS kleuren. Van eenvoudige folder 
tot luxe gebonden boek met harde kaft.

Uw mailing kunnen wij compleet voor u verzorgen van 
aanlevering tot bezorging. Wij kunnen zelfs het ontwerp en 

de adressering voor u regelen. Wij kunnen uw mailing sealen met 
adresdrager, couverteren in een envelop of als selfmailer versturen. Ook 
een mailing waar bijvoorbeeld nog een folder bijgevoegd moet worden 
is voor ons geen probleem.

Ook kunt u voor grootformaat drukwerk bij ons terecht. Wij kunnen 
drukken op een grote verscheidenheid aan materialen, zoals 

bijvoorbeeld hout, dibond en glas. Dit drukwerk kunnen we in vrijwel 
elke gewenste vorm snijden en eventueel voorzien van een passende 
afwerking.  Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem dan 
contact met ons op.

Wilt u meer identiteit aan uw bedrijf geven? Wij hebben 
uitgebreide sign-oplossingen voor u. Of het nu gaat om 

bewegwijzering, de aankleding van uw pand of uw presentatie op 
beurzen en evenementen… Impreso heeft vele mogelijkheden in huis. 
Onze kracht ligt in het bedenken van maatwerk oplossingen. Zo kan er 
voor vrijwel ieder budget een passende oplossing worden bedacht.

Ook het maken van specials is een van de vele mogelijkheden. 
Wij denken met u mee in maatwerkoplossingen voor uw bedrijf. 

Onze service omvat nog veel meer mogelijkheden. Het 
loont zich zeker om met ons in gesprek te gaan. Dan kunnen 

samen met u bekijken hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wij leveren 
maatwerkoplossingen welke toegespitst zijn op uw situatie.
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Druk- en printwerk
Voor al uw papieren communicatie 

Alle kantoordrukwerk zoals briefpapier (geschikt 
voor gebruik in de printer), enveloppen en 
visitekaarten. Opmaak en drukken van folders, 
brochures en bedrijfsbladen. Boeken, gelijmd of 
gebonden, in kleine of grotere oplages.

DTP-werkzaamheden zoals het aanpassen van briefpapier of 
visitekaartjes tot het opmaken van periodieken of het vormgeven van 
boeken.

Afwerkingsmogelijkheden zijn o.a. nummeren, perforeren, stanzen, 
rondhoeken, hechten, lijmen, lamineren, pregen, vernissen, spotlak, 
goudfolie.

Naast het gebruikelijke druk- en printwerk maken wij ook op uw bedrijf 
maatgesneden zaken zoals bijvoorbeeld voor hotels deurhangers, voor 
restaurants menukaarten, of handleidingen voor bij apparatuur.
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Groot-formaat
U denkt groot, wij printen het 

Als u grootse ideeën heeft, wij kunnen ze printen.
Wij kunnen printen tot een formaat van 320 x 320 cm.
En dat op een grote verscheidenheid aan 
materialen. Onder andere op papier, kunststof, 
hout, metaal, glas. Maar ook op vinyl, textiel en vele 
andere materialen.

Architectonische tekeningen kunnen vanaf tekening worden ingescand 
of vanuit een digitaal bestand vervolgens worden geprint en gevouwen.

Ook op het gebied van afwerking is veel mogelijk. 
Het printwerk kan voorzien worden van een beschermende laklaag of 
laminaat. 

Tevens hebben wij de mogelijkheid om het printwerk in elke gewenste 
vorm te snijden met behulp van onze digitaal aangestuurde snijtafel.
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Mailings
U bedenkt het, wij versturen het 

Wij hebben een uitgebreide ervaring met mailings. 
Couverteren in envelop, gesealed met adresdrager 
of als selfmailer, alle verwerkingen eventueel met 
extra inserts.  

We kunnen voor u ook uw adressen beheren.

Wij verzorgen eventueel etiketten of personalisatie van de brief of folder.

Wij verwerken ook uw aangeleverde materialen. Wij kunnen brieven 
gepersonaliseerd printen, enveloppen beprinten of voorzien van etiket.

De postverzending kunnen wij ook voor u regelen, eventueel met behulp 
van onze partner Business Post. Hierdoor kunnen wij u zeer gunstige 
tarieven aanbieden.

In samenwerking met



Bezoekadres: 
Watermolen 1 

6229 PM Maastricht 

Postadres: 
Postbus 1585 

6201 BN Maastricht

T. +31 (0)43 382 44 11  
E. info@impreso.nl  

W. impreso.nl

Voordelen voor u
Social return

Lokale partner

Snelle levering

Vakkundig advies

Goede kwaliteit

Breed assortiment

All in one shop

Deskundig advies

Korte lijnen

Ook kleine oplages

Eigen webportal

Signing
Wij geven uw bedrijf een gezicht

Borden voor buiten aan de gevel, vlaggen en 
banners bewegwijzering voor in uw pand of 
raambelettering en fotobehang.

Voor de verdere aankleding van uw pand: speciaal voor u ontworpen 
behang, vloerstickers, communicatieborden, naambordjes, 
sponsorborden, relatie / partnerbordjes, roll-up banners.

Maar ook allerlei materialen voor uw beursstand zoals beprinte panelen, 
posters of displays.

De belettering van uw wagenpark.

En met behulp van onze computergestuurde snijmachine kunnen wij de 
ontwerpen in de gewenste vorm snijden.
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Specials
Voor bedrijven met unieke wensen 

Naast alle gebruikelijke zaken kunnen wij u ook van 
dienst zijn bij bijzondere projecten.

Wij kunnen een aangeleverd ontwerp omzetten tot mooi eindproduct. 
Of als u slechts een idee dan kunnen wij u helpen met de verdere 
uitwerking en de verwezelijking ervan.
Onze ontwerpafdeling heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van 
o.a. displays, verpakkingen en bijzondere geschenken.
Wij beschikken over uitgebreide faciliteiten, machines en materialen om 
uw idee te realiseren.

Printwerk of drukwerk in klein- en grootformaat.
In oplages vanaf een exemplaar.
Op een verscheidenheid van materialen van papier, karton, kunststof, 
hout, glas, textiel.

Een verscheidenheid aan afwerkingsmethoden van vernissen, lamineren 
tot in een aparte vorm uitsnijden op onze computergestuurde snijtafel.
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Promotiemateriaal
Laat uw klanten aan u denken 

U wilt uw klant iets meegeven zodat hij aan u blijft 
denken of u heeft een actie gepland om uw bedrijf 
te promoten. Wij kunnen u helpen met een artikel 
dat bij uw bedrijf past voorzien van uw logo en 
eventueel bedrijfsgegevens.

Dat kan variëren van bijvoorbeeld een bedrukte memorystick of pen tot 
een gepersonaliseerd boek.
Notitieblocs, memoblocs, gepersonaliseerde kalenders en verder alles 
wat er aan gepersonaliseerd drukwerk nodig is.

Wij denken eventueel met u mee om de juiste items te kiezen en de wijze 
van bedrukking die daar bij past.
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Aanleverspecificaties
Het aangeleverd bestand dient ‘drukklaar’ te zijn 
tenzij anders overeengekomen. Een bestand is 
drukklaar indien het is voorzien van tenminste 3 
mm afloop en snijtekens en de resolutie van de 
afbeeldingen groot genoeg is.

Wijze van aanlevering
Kleine bestanden tot 10 MB per mail versturen.
Grotere bestanden via opslagmedia of WeTransfer.

Bestandsformaten
Wij ontvangen bij voorkeur PDF bestanden. Dat is het bestandsformaat 
wat het best geschikt is om te verwerken.
Andere bestanden die eventueel ook bruikbaar zijn:
• Adobe Illustrator (AI of EPS).
• Adobe Photoshop (TIF, EPS, PSD, PNG, JPG).
• Adobe InDesign (INDD). InDesign bestanden graag opslaan met de 

pakket-functie zodat alle gebruikte elementen zoals lettertypes en 
foto’s ook worden aangeleverd.

Overige specificaties
• Schaal 1:1 (indien anders, schaal aangeven).
• Afloop: tenminste 3 mm.

Aanleveren snij/freesbestanden
• Snijlijn op een aparte laag plaatsen in een aparte steunkleur en op 

overdruk zetten.
• De PDF opslaan met behoud van lagen.

Boeken
• Opmaken met een pagina-aantal in veelvoud van 4.
• Teksten en paginacijfers niet te dicht tegen de rand van de pagina 

plaatsen.

Logo’s
• Liefst aanleveren als vector-EPS.
• Liefst PMS-kleuren gebruiken

Foto’s
• Resolutie (pixels per inch) op 100% druk/printformaat: bij voorkeur 300 

dpi voor drukwerk en tenminste 100 dpi voor grootformaat printwerk


