ALLES WETEN – MEETING ESSENTIALS
Oneindig veel mogelijkheden
De catalogus van Parthen bevat duizenden producten: van een pen en een tas, van
een schrijfblok en een badge, tot een T-shirt en een paraplu. Noem maar op. Die
producten zijn vervolgens verkrijgbaar in talloze uitvoeringen, al dan niet bedrukt. Die
bedrukking kent ook weer véél opties. Kortom: een woud aan mogelijkheden. En als
dan toch blijkt dat dat ene niet leverbaar is, dan zorgt Parthen ervoor dat het
geproduceerd wordt. Op maat dus.
De levertijd
Binnen een paar uur of over 6 weken en meer (ook elders in Europa)...
Geen tijd
De producten van Parthen worden geleverd vanuit een centraal magazijn in
Geldermalsen. Dit resulteert erin dat, afhankelijk van het soort transport, binnen een
paar uur na bestelling geleverd kan worden. Mits voorradig natuurlijk. Internationaal
kan dit ook: binnen twee dagen.
Meer tijd
Handiger is het om uit te gaan van een levertijd van zes weken of meer. Als Parthen
in een vroeg stadium – liefst minimaal drie maanden vóór de gewenste leverdatum aan de slag kan, dan kan er samen met de klant een product op maat ontworpen
worden. Productie wordt in zo’n geval uitbesteed in het Verre Oosten, onder het
kritische oog van vertrouwde relaties ter plaatse.
Gegarandeerde levering
Doordat Parthen beschikt over een ruime ervaring en vertrouwde relaties bestaat in
negen van de tien situaties de mogelijkheid om afleveradressen te laten bevestigen.
Dit betekent dat de levering er gegarandeerd is.
De mogelijkheden in bedrukking
De meeste producten kunnen voorzien worden van bedrukking met logo, afbeelding
en/of tekst. Ook dit verzorgt Parthen in opdracht. Er worden, afhankelijk van het
artikel, verschillende druktechnieken gebruikt. Parthen adviseert en begeleidt hierin.

Informatie voor een offerte
Voor een zo compleet mogelijke offerte is naast soort product en aantal de volgende
informatie van belang:
- het logo (liefst met een voorbeeld per e-mail)
- de tekst (lettertype)
- de gewenste drukkleur(en) met eventueel PMS kleurcodes
- de drukpositie (waar moet de bedrukking op het product)
- de drukgrootte
Het aanleveren van artwork
Bij voorkeur ontvangt Parthen een origineel Eps-Vectorbestand (in Illustrator); op
ware grootte, waarbij de tekst is omgezet in krommen of curves. Lever fonts
gescheiden van de afbeelding, graag met een kleurvoorbeeld. Rasters en dunne
lijnen in overleg. Zonodig met hulp van Parthen. Parthen is altijd bereid om verder
advies te geven over de mogelijkheden.
Druktechnieken
Zeefdruk
Met behulp van een drukvorm (een sjabloon) een afdruk maken, direct op het
materiaal. Toepassing: op bijna alle vlakke materialen zoals textiel (ook tassen),
hout, kunststof, glas en metaal.
Transferdruk
Hetzelfde principe als bij zeefdruk, maar hier wordt eerst op een (transfer)papier
gedrukt om de bedrukking via een transfer (met druk en warmte) over te zetten op
het artikel.
Toepassing: meestal in de vorm van meerkleurendruk op textiel (ook tassen) als
normale zeefdruk niet haalbaar is.
Tampondruk
Bedrukking vindt plaats door middel van een tampon of stempel.
Toepassing: doordat de tampon vervormbaar is, werkt deze techniek op artikelen
met niet-vlakke oppervlakken: rond, bol of conisch.

Borduren
Logo, afbeelding en/of tekst worden op het material gestukt door een
computergestuurde borduurmachine. Toepassing: op kleding, caps, en andere
textielproducten.
(Laser)graveren
Met behulp van een laserstraal of krasnaalf met diamante en afbeelding en/of letters
in een artikel graveren. Bij lasergraveren wordt het afgebeelde iets verdiept.
Toepassing: op metalen artikelen.
Etsen
Via elektrostatische weg wordt een etsende vloeistof op het artikel aangebracht. De
kleur van de bedrukking is de kleur van de ondergrond van het artikel.
Toepassing: op metalen artikelen, denk aan pennen of doosjes
Offset
Een vorm van vlakdruk waarbij de drukvorm eerst wordt afgedrukt op een met
rubberdoek bespannen cilinder, die de druk op het papier overbrengt.
Toepassing: op muismatten, schrijfblokken en mappen
Foliedruk
Folie wordt met behulp van een hoogdrukcliché en folie wordt door middel van druk
en warmte op het materiaal geperst. Deze folie is in diverse standaardkleuren
leverbaar.
Toepassing: op kunststof, leer of skai
Blinddruk
Hetzelfde als foliedruk, maar zonder folie en de afbeelding wordt dieper in het
materiaal geperst.
Toepassing: op leer of skai, denk aan mappen
Controle over een bestelling
Al naar gelang de wensen, houdt Parthen de klant meer of minder intensief op de
hoogte van het verloop van de bestelling. Er wordt uiteraard voor gezorgd dat de
klant van de belangrijkste informatie op de hoogte is.

Track&Trace
Wie zelf wil kunnen controleren wat de status van een bestelling is, kan in bepaalde
gevallen via Parthen een Track & Trace-nummer krijgen. Hiermee is de bestelling
van minuut tot minuut te volgen op weg naar de plaats van bestemming. Ga naar de
Track & Trace-pagina om het nummer in te vullen en de bestelling te volgen.
Maatschappelijke betrokkenheid en hart voor milieu
Maatschappelijke betrokkenheid, hart voor het milieu: het houdt veel mensen
bezig. Ook Parthen wil een steen bijdragen. Er wordt voortdurend gewerkt aan een
steeds groener assortiment met onder meer schrijfblokken en badges die voorzien
zijn van een FSC-keurmerk. Producten met dit keurmerk worden van boom tot
eindpunt bewaakt.
Parthen is graag bereid actief mee te denken met klanten die een zo groen mogelijke
insteek wensen. Leg een vraag gerust voor: 020-5727374 of info@parthen.nl .

