Print for a better world
Verduurzaming van print en signing met gerecyclede
en milieuvriendelijkere producten

Milieuvriendelijke materialen
Wij bij TVE Reclameproducties zijn naast het continue verbeteren van het productieproces ook bezig om
onze producten te verduurzamen. Daarom hebben wij ons productassortiment uitgebreid met de ECOlogisch! materialen.
Het ECO-logisch! textiel is gemaakt van 100% gerecyclede PET flessen en wij bieden PVC vrije materialen
aan als milieuvriendelijkere alternatieven.
Graag willen wij u in deze brochure kennis laten maken met deze materialen en uiteraard adviseren wij u
graag om te kijken naar de beste alternatieven voor uw specifieke vraag of toepassing.
Wij bij TVE Reclameproducties zijn ervan overtuigd dat we met onze ECO-logisch! materialen een
nieuwe en verbeterde stap zetten in de wereld van print en signing.

Vlaggendoek
Er worden in Nederland jaarlijks miljarden PET-flessen verkocht. Deze flessen zijn te
recyclen tot nieuwe flessen, maar ook tot textiel. Naast het ‘reguliere’ vlaggendoek is
het bij TVE Reclameproducties mogelijk om Vlaggendoek ECO-logisch! te bestellen.
Het materiaal is gemaakt van 100% gerecyclede PET-flessen en heeft dezelfde kwaliteit
als het reguliere vlaggendoek. Het is nu dus mogelijk om een gerecyclede
(en milieuvriendelijkere) vlag in uw mast te hangen.

“Vlaggen van 100% gerecyclede PET-flessen”
Materiaal

100% gerecycled polyester van PET-flessen.

Gewicht
110 gr/m2

Rolbreedte
320 cm

Brandvertragend
Ja

OEKO-TEX® gecertificeerd
Ja

Druktechniek
Sublimatie

Structuur
Gebreid

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere:

Vlaggen, beachflags, banieren en spandoeken.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Dispro Decodoek
Dispro Decodoek is een materiaal dat al vele jaren wordt gebruikt in textielframes,
bijvoorbeeld in de retail, bij kantoorinterieurs en op beurzen. Het mooie van dit systeem
is dat de frames maar éénmalig aangeschaft hoeven te worden en u zelf eenvoudig de
doeken kunt wisselen. TVE Reclameproducties biedt nu ook een milieuvriendelijkere
variant aan: Dispro Decodoek ECO-logisch!. Het materiaal is gemaakt van 100%
gerecyclede PET flessen en een mooie aanvulling voor de verduurzaming van
bijvoorbeeld uw reclamecampagne of kantooraankleding.
TVE Reclameproducties biedt bij de bestelling van Dispro Decodoeken de mogelijkheid
om Easyfix textielframes te bestellen en indien gewenst de montage hiervan te
verrichten.

Materiaal

100% gerecycled polyester van PET-flessen.

Gewicht
210 gr/m2

Rolbreedte
320 cm

Brandvertragend
Ja

OEKO-TEX® gecertificeerd
Ja

Druktechniek
Sublimatie

Structuur
Gebreid

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere:
Peesdoeken, banieren en spandoeken.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

“Gemaakt van
100% gerecyclede
PET-flessen”

Lightbox
Soms wilt u dat uw reclamecampagne net
wat meer wordt uitgelicht, letterlijk. Naast
het Dispro Decodoek ECO-logisch! hebben wij
daarom ook een variant voor verlichte frames:
Lightbox ECO-logisch!. Ook dit materiaal is
gemaakt van 100% gerecyclede PET flessen.
Hierdoor is het Lightbox ECO-logisch! een
uitgelichte aanvulling voor het verduurzamen
van bijvoorbeeld uw winkelaankleding,
showroom of reclamecampagne.

Materiaal

100% gerecycled polyester van PET-flessen.

Gewicht
130 gr/m2

Rolbreedte
320 cm

Brandvertragend
Ja

OEKO-TEX® gecertificeerd
Ja

Druktechniek
Sublimatie

Structuur

Geweven met coating

Toepassing
Indoor

Te gebruiken voor onder andere:
Peesdoeken voor in verlichte frames.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

TVE Reclameproducties biedt bij de bestelling
van Lightbox ECO-logisch! doeken de
mogelijkheid om Easyfix LED textielframes
te bestellen en indien gewenst de montage
hiervan te verrichten.

“Een gerecyclede visual
uitgelicht, letterlijk“

Frontlite
Het materiaal PVC Frontlite is een van de meest gebruikte materialen voor
buitenreclame. TVE Reclameproducties biedt nu een duurzamer alternatief, Frontlite
ECO-logsich!. Het materiaal heeft gelijke eigenschappen maar is gemaakt van polyester
en PVC vrij. Hiermee bieden wij u met een milieuvriendelijkere keuze voor uw
spandoeken en banieren.
TVE Reclameproducties biedt ook de mogelijkheid om aluminium buizenframes te
bestellen en indien gewenst de montage hiervan te verrichten.

Materiaal

PVC vrij (afwerking op waterbasis)
56% polyester draad, 44% PA coating.

Gewicht
330 gr/m2

Rolbreedte
320 cm

Brandvertragend
Ja

Milieu

EN-71, ROSH, REACH

Druktechniek
UV

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere:
Spandoeken, bouwhekdoeken en banieren.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

“100%
PVC
vrij”

Mesh
Het materiaal PVC Mesh is de winddoorlatende variant van PVC Frontlite en een van de meest gebruikte
materialen voor bouwhekdoeken. TVE Reclameproducties biedt met Mesh ECO-logisch! een polyester
variant aan welke PVC vrij is. Hiermee kiest u voor een milieuvriendelijkere keuze voor bijvoorbeeld uw
bouwhekdoeken.
TVE Reclameproducties biedt ook de mogelijkheid om aluminium buizenframes te bestellen en indien
gewenst de montage hiervan te verrichten.

“Kies voor een milieuvriendelijkere variant“
Materiaal

PVC vrij (afwerking op waterbasis)
64% polyester draad, 36% PA coating.

Gewicht

180 gr/m2

Rolbreedte
320 cm

Brandvertragend
Ja

Milieu

EN-71, ROSH, REACH

Druktechniek
UV

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere
Spandoeken, bouwhekdoeken en banieren.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Block-out
PVC Blockout is gemaakt met een zwarte
tussenlaag zodat het licht wordt geblokkeerd.
Nu biedt TVE als duurzame oplossing Block-out
ECO-logisch! gemaakt van polyester en PVC
vrij. Het materiaal is uitstekend te gebruiken
voor dubbelzijdige reclame-uitingen maar
is ook enkelzijdig te bedrukken. Hierdoor is
het een mooi alternatief voor onze Frontlite
ECO-logisch! wanneer de print geen licht
door mag laten. Het materiaal is dus ideaal
voor bijvoorbeeld dubbelzijdige banieren

Materiaal

PVC vrij (afwerking op waterbasis)
46% polyester draad, 54% PA coating.

Gewicht

en toepassingen waarbij het doek niet mag
doorschijnen.
TVE Reclameproducties biedt ook de

360 gr/m2

mogelijkheid om aluminium buizenframes

Rolbreedte

hiervan te verrichten.

250 cm

Brandvertragend
Ja

Milieu

EN-71, ROHS, REACH

Druktechniek
UV

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere:
Spandoeken en banieren

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

te bestellen en indien gewenst de montage

Airtex
Airtex is een naadloos behang welke kan worden voorzien van een eigen beeld. Het is een veelgebruikt
product in onder andere de interieurbranche en ideaal om een wand te decoreren of te voorzien van een
boodschap. Nu heeft TVE Airtex ECO-logisch! toegevoegd aan het assortiment. Het materiaal is gewoon
rechtstreeks te verlijmen maar, in tegenstelling tot het ‘reguliere’ Airtex, gemaakt van polyester en PVC
vrij. Airtex ECO-logisch! is uitstekend inzetbaar als sfeervolle langdurige wanddecoratie in bijvoorbeeld
restaurants en kantoren maar ook bij consumenten thuis.
TVE Reclameproducties biedt ook de mogelijkheid om de montage van het Airtex ECO-logisch! te
verrichten.

Materiaal

PVC vrij (afwerking op waterbasis)
45% polyester draad, 55% PA Coating.

Gewicht
320 gr/m2

Rolbreedte
320 cm

Brandvertragend
Ja

Milieu

EN-71, ROSH, REACH

Druktechniek
UV

Toepassing
Indoor

Te gebruiken voor onder andere
Wandbekleding, als naadloos behang.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Heavytex
Heavytex is een waterafstotende textielsoort
met een matte uitstraling. In onze ECO-logisch!
materiaallijn hebben we het materiaal Heavytex
ECO-logisch! toegevoegd aan het assortiment.
Het is gemaakt van 50% gerecyclede garen en
daardoor een milieuvriendelijker alternatief.
Het materiaal wordt vaak gebruikt voor kussens,
zitzakken, tafelkleden en meubelbekleding.

Materiaal

100% polyester (50% gerecycled polyester).

Gewicht
245 gr/m2

Rolbreedte
150

Brandvertragend
Ja

Druktechniek
Sublimatie

Structuur

Geweven met coating

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere:

Kussens, tafelkleden, meubelkleding, zitzakken
en banieren.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service
Ja, neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Non woven
Non woven is een textielsoort welke in tegenstelling tot klassieke fabricage noch gewoven noch
gebreid is. Er worden dus geen garen gebruikt, maar het materiaal wordt rechtstreeks als vezel aan
elkaar gehecht. Nu is het materiaal Non woven ECO-logisch! ook beschikbaar bij TVE. Het materiaal is
gemaakt van 100% gerecyclede PET flessen en dus een milieuvriendelijker alternatief voor bijvoorbeeld
dranghekdoeken tijdens een evenement.

“Milieuvriendelijker alternatief voor dranghekdoeken“
Materiaal

100% gerecycled polyester van PET-flessen.

Gewicht
130 gr/m2

Rolbreedte
320

Brandvertragend
Nee

Druktechniek
Sublimatie

Structuur
Non-woven

Toepassing

Indoor en outdoor

Te gebruiken voor onder andere:
Banieren en spandoeken.

Recyclebaar bij de TVE Recycle
Service

Ja, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

“Gemaakt van
100% gerecyclede
PET-flessen”

Stickers
Stickers zijn een ideale manier om reclame te maken. Of het nu gaat om een tijdelijke reclamecampagne,
een huisstijl uiting voor langere tijd of een autobelettering. TVE Reclameproducties biedt ook hiervoor
milieuvriendelijkere keuzes aan door middel van PVC vrije stickers. Afhankelijk van de gewenste
toepassing zijn er diverse mogelijkheden. Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij kijken welke
milieuvriendelijkere keuzes er voor u beschikbaar zijn.

Panelen
Panelen zijn inzetbaar voor diverse
toepassingen, denk hierbij aan promotionele
uitingen maar ook langdurigere signing. Of het
nu gaat om een huisstijl uiting voor langere tijd
of een kortstondige boodschap.
TVE Reclameproducties biedt ook de
mogelijkheid voor milieuvriendelijkere keuzes
zoals panelen zonder PVC. Afhankelijk van
de gewenste toepassing zijn er diverse
mogelijkheden. Laat ons weten wat uw wensen
zijn en wij kijken welke milieuvriendelijkere
keuzes er voor u beschikbaar zijn.

Duurzaam productieproces
Wij bij TVE Reclameproducties zijn van mening dat duurzame materialen ook ‘duurzaam’ moeten
worden geproduceerd. Samen met onze leveranciers van ons ECO-logisch! materiaal zorgen wij
ervoor dat het milieu zo min mogelijk wordt belast gedurende het gehele productieproces.
Denk hierbij aan efficiënt transport, optimalisatie van productieprocessen voor een lagere uitstoot,
afval recyclen en het continu verbeteren van de energie efficiëntie.
TVE Reclameproducties maakt gebruik van inkten op waterbasis en daarnaast hebben wij UV inkten
met het Greenguard certificaat in ons assortiment opgenomen. Deze milieubewuste inkten zorgen
voor een lage chemische uitstoot en worden zo geproduceerd waarbij de chemische uitstoot zo laag
mogelijk is. Naast de milieubewuste inkten heeft TVE ook UV printers welke LED drogend zijn en is de
volledige productiehal voorzien van zonnepanelen, waardoor wij volledig zelfvoorzienend zijn.
Wilt u meer weten over duurzaam ondernemen binnen TVE Reclameproducties? Neem dan contact
op met ons kantoor en/of vraag onze brochure ‘Duurzaam ondernemen’ op.

Gerecyclede materialen
Uw kwalitatief hoogstaande

Afval scheiden
Het afval wordt verzameld

huisstijldrager volledig
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Productie van materialen
Hiervan worden nieuwe materialen
gemaakt.

grondstof voor nieuwe
producten.

TVE Reclameproducties Recycle Service
TVE Reclameproducties heeft zich altijd al bezig gehouden met duurzaamheid en we kunnen nu met
trots zeggen dat wij een ruime keuze bieden aan gerecyclede en milieuvriendelijkere materialen.
Echter willen wij nog een stapje verder gaan en u als klant helpen om de reclameproducten die u bij ons
heeft besteld zoveel mogelijk te recyclen en upcyclen. Hiervoor werken wij samen met verschillende
partijen om van uw oude reclamematerialen mooie nieuwe producten te maken. Op de volgende
pagina visualiseren wij graag een recycleproces dat wij momenteel in gang hebben gezet voor onze
polyester materialen. Momenteel kijken wij samen met diverse partijen naar de mogelijkheden om
kunststofmaterialen te recyclen, denk hierbij bijvoorbeeld aan panelen of PVC frontlite. Wilt u meer
weten over de TVE Reclameproducties Recycle Service of wilt u graag uw bestelde reclameproducten
recyclen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Met de TVE Reclameproducties Recycle Service faciliteert TVE de logistiek van het inzamelen en
recyclen van uw vlaggen en banners na gebruik. Hiermee bieden wij u als klant de mogelijkheid om
te kiezen voor volledig circulaire signing.

Kies samen met TVE Reclameproducties voor ECO-logisch!
TVE Reclameproducties levert al jaren vele meters aan reclamemateriaal, maar nu is het tijd om
actie te ondernemen!
Het heeft even geduurd maar nu kunnen wij met trots zeggen dat wij met ons ECO-logisch!
assortiment milieuvriendelijkere keuzes aan kunnen bieden. De materialen uit ons ECO-logisch!
assortiment kunnen worden gebruikt als alternatief voor de ‘traditionele’ materialen.
De uitstraling is nagenoeg gelijk, de levensduur is vergelijkbaar en de kosten zijn nauwelijks hoger.
Er is dus eigenlijk geen reden meer om niet over te stappen op onze ECO-logisch! materialen.
Ook werkt TVE Reclameproducties samen met verschillende partijen, die uw reclamematerialen
kunnen recyclen en upcyclen tot nieuwe producten. Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat
oude reclamematerialen een nieuw leven krijgen.
TVE Reclameproducties vindt dit (ECO-)logisch! en staat hier volledig achter. U ook?
Neem dan contact met ons op, het team van TVE vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

TVE.NL
T: +31 (0)413 4764 20
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