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Hallo, in ben Stef en ik wil je graag persoonlijk verwelkomen bij 
deze eerste editie van Salt & Paper, het inspiratiemagazine van 
Argosgrafix. 

Wat hebben wij in petto? In deze uitgave vind je een reeks 
boeiende weetjes over drukwerk en enkele inspirerende projecten. 
Een tip? Kijk eens op pagina 13 en ontdek de lekkerste spaarkaart 
van het land.

Bij Argosgrafix zijn we overtuigd van de kracht van drukwerk. 
Of het nu gaat om een leuk geboortekaartje of een stijlvolle 
folder voor je zaak… met drukwerk maak je indruk. Waarom? 
Je geeft je klanten, relaties, vrienden of familie iets tastbaars in 
handen. Geen vluchtige pixels, maar een stijlvolle brochure die de 
salontafel siert of een sympathiek kaartje voor op het prikbord in 
de keuken.

Wil jij ook scoren met print? Spring gerust even binnen.  
Bij Argosgrafix kan je terecht voor zowel originele creatie als 
professionele productie. 

Graag tot binnenkort.

Stef Verhoeven 
Uw grafisch vormgever

PS: Wil je snel wat laten drukken? In onze webshop op 
argosgrafix.be kan je snel en eenvoudig je drukwerk bestellen.

Scoren 
met print
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S P E C I F I C A T I E S

formaat : 85 mm x 55 mm

papier :  2-zijdig ulfaatkarton 
2 x 300 g. gecacheerd

druk : diepzwart rectoverso

afwerking :  afgeronde hoekjes  
mat gelamineerd  
holografische folie

oplage : 600 ex.

termijn : 5 werkdagen

Artizan Projects
EXCLUSIEVE VISITEK AARTJES

P R O J E C T  I N  D E  K I J K E R

MEEST
G EKOZEN

visitekaartjes 100 ex. 200 ex. 300 ex. 400 ex. 500 ex. 750 ex.

85 x 55 mm
full colour, tweezijdig, aflopend
colour satinated, 350 g.

25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 95,00

VISITEK AARTJES

Uit onze webshop

Visitekaartjes  
voor durvers

Artizan Productions, een 
videoproductiebedrijf uit 
Alsemberg, deed een beroep op 
Argosgrafix voor de productie van 
nieuwe visitekaartjes. En ja, het 
mocht iets speciaals zijn…

Wij zorgden voor creatieve 
voorstellen, tastbare staaltjes en 
gefundeerde adviezen. Uiteindelijk 
koos Artizan Productions voor een 
opvallende en stijlvolle combinatie 
van diep zwart met holografische 
folie. Een juweeltje.

DE BIJZONDERE 

LIZARD SKIN

De Lizard Skin, een unieke papierkwaliteit uit onze 
Creative Papers, is een papier met een opvallende 
lederstructuur. De ideale keuze voor exclusieve 
cadeaubonnen of chique uitnodigingen.

G O E D  O M  W E T E N …

Een papier met gestructureerd oppervlak biedt 
een handige beveiliging voor drukwerk met waarde 
zoals cadeaubonnen of inkomkaarten. De aanwezige 
structuur zorgt er immers voor dat je kaart of bon 
niet zomaar kan gekopieerd worden.

Over papier…

Lizard  skin
w h i t e

Trek de aandacht met een 

opvallend gestructureerd papier
lizard skin white  |  250 g

ORIGINEEL

Met een orgineel visitekaartje  
maak je gegarandeerd indruk MET KORTINGSCODE

GENIET VAN

I NS PI R ATI E- 01-2021
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MEEST
G EKOZEN

Gestreken papier (coated paper) heeft een tweezijdige strijklaag. 
Hierdoor voelt het papier gladder aan en komen foto’s beter tot 
hun recht. Gestreken papier bestaat in een halfmatte (coated silk) 
en glanzende uitvoering (coated gloss). 

Ongestreken papier (uncoated paper) heeft een meer ‘open’ 
oppervlak waardoor het natuurlijker aanvoelt. Ongestreken papier 
is uitermate geschikt voor publicaties met veel tekst. 
Een mooi voorbeeld is onze BioTop Premium, een zijdezachte 
ongestreken kwaliteit die zich wondermooi laat combineren met 
goud- of zilverfolie. 

Benieuwd naar onze kwaliteiten? Vraag vandaag nog jouw 
exemplaar van onze gratis Paper Swatch 20-21 via mail naar 
paperswatch@argosgrafix.be.

BALANCE PURE

DE MILIEUVRIENDELIJKE KEUZE

Drukwerk met een hart voor het milieu? Het kan. Balance 
Pure is gemaakt van 100% gerecycleerde vezels, de ideale 
keuze voor stijlvolle én milieuvriendelijke folders en 
brochures. 

Je vindt Balance Pure terug in onze Paper Swatch bij 
Recycled Papers.

Gestreken of ongestreken?
KIES DE JUISTE KWALITEIT

Uit onze webshop
FOLDERS

EUECOLABELBalancepure
c l e a r  w h i t eDe milieubewuste keuze. Balance Pure is gemaakt 

van 100% gerecycleerde vezels
balance pure  |  90 g

Over papier…

folder 3-luik 50 ex. 100 ex. 250 ex. 500 ex. 750 ex.

open: 210 mm x 297 mm
gesloten: 210 mm x 100 mm
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 150 g., wit
2x vouwen

55,00 80,00 145,00 215,00

brochure a4, 8 pag. 50 ex. 100 ex. 150 ex. 200 ex. 250 ex.

gesloten: 210 mm x 297 mm
open: 420 mm x 297 mm
8 pag., selfcovering
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 150 g., wit
2x nieten in de rug

60,00 120,00 180,00 240,00 300,00

brochure a4, 12 pag. 50 ex. 100 ex. 150 ex. 200 ex. 250 ex.

gesloten: 210 mm x 297 mm
formaat open: 420 mm x 297 mm
12 pag., selfcovering
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 150 g., wit
2x nieten in de rug

90,00 180,00 270,00 310,00 325,00

brochure a5, 8 pag. 50 ex. 100 ex. 150 ex. 200 ex. 250 ex.

gesloten: 148 mm x 210 mm
open: 296 mm x 210 mm
8 pag., selfcovering
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 150 g., wit
2x nieten in de rug

45,00 90,00 135,00 175,00 220,00

brochure a5, 12 pag. 50 ex. 100 ex. 150 ex. 200 ex. 250 ex.

gesloten: 148 mm x 210 mm
open: 296 mm x 210 mm
12 pag., selfcovering
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 150 g., wit
2x nieten in de rug

65,00 170,00 200,00 225,00 235,00

BROCHURES MEEST
G EKOZEN

MET KORTINGSCODE

GENIET VAN

I NS PI R ATI E- 01-2021
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MEEST
G EKOZEN

Fotografe Sarah
ATTENTE WENSK AARTEN

P R O J E C T  I N  D E  K I J K E R

Een extraatje  
voor de klanten

Fotografe Sarah Van Ruyssevelt 
(Halen) klopte bij Argosgrafix 
aan voor de productie van 
wenskaarten. 

Wij adviseerden omtrent papier 
en maakten een proefdruk zodat 
Sarah de kwaliteit vooraf kon 
beoordelen. 

Het resultaat? Een waaier aan 
attente wenskaarten en een heel 
wat tevreden klanten.

S P E C I F I C A T I E S

formaat :  105 mm x 148 mm  
(A6)

papier :  carton digisulfate,  
250 g.

druk :  full colour  
rectoverso

afwerking : schoonsnijden

oplage :  van 10 tot 40 ex.  
per wenskaart

termijn : 3 werkdagen

Uit onze webshop
FLYERS

flyer a4 éénzijdig 100 ex. 250 ex. 500 ex. 750 ex.

a4 (210 mm x 297 mm)
full colour, éénzijdig, aflopend
coated silk, 115 g., wit

35,00 70,00 80,00 115,00

flyer a4 tweezijdig 100 ex. 250 ex. 500 ex. 750 ex.

a4 (210 mm x 297 mm)
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 115 g., wit

60,00 80,00 150,00 220,00

flyer a5 éénzijdig 100 ex. 250 ex. 500 ex. 750 ex.

a5 (148 mm x 210 mm)
full colour, éénzijdig, aflopend
coated silk, 115 g., wit

25,00 40,00 70,00 105,00

flyer a5 tweezijdig 100 ex. 250 ex. 500 ex. 750 ex.

a5 (148 mm x 210 mm)
full colour, tweezijdig, aflopend
coated silk, 115 g., wit

35,00 75,00 85,00 120,00

ZEG HET MET EEN KLEURTJE…

COLOUR SPLASH

Onze Colour Splash kwaliteiten zijn de ideale keuze voor 
creatieve visitekaartjes, opvallende wenskaarten en speelse 
uitnodigingen. 

In onze Paper Swatch vind je een selectie. Liever een 
ander kleurtje? Vraag ons advies. Er zijn tientallen 
kleuren beschikbaar.

Over papier…

Coloursplashp u r e  y e l l o wMaak een kleurrijke indruk met onze Colour 

Splash kwaliteiten. Met bijpassende envelop
colour splash pure yellow  |  300 g

PASSENDEENVELOP

MET KORTINGSCODE

GENIET VAN
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Bijzondere formaten, veredeling met goud- of zilverfolie, 
drukken op een specifieke ondergrond… Je kan het zo gek 
niet bedenken of er bestaat wel een oplossing voor. 

Iets speciaals in gedachten? Spring gerust even binnen. 
We bekijken samen hoe we jouw project het best kunnen 
realiseren.

Uit onze webshop

MEEST
G EKOZEN

art canvas, 340 g. 300x200 400x300 600x400 700x500 800x600

9,95 12,95 14,95 17,95 23,95

glossy photo paper, 200 g. 300x200 400x300 600x400 700x500 800x600

4,95 7,95 9,95 12,95 18,95

PHOTO PRINTS

MEEST
G EKOZEN

opaque white paper, 120 g. a2 a1 a0 500x700 700x1000

11,95 14,95 19,95 13,95 16,95

matt coated, 140 g. a2 a1 500x700

14,5 17,95 nvt 16,95 nvt

high resolution barrier, 180 g. a2 a1 500x700

15,95 19,45 nvt 18,45 nvt

POSTERS

MEEST
G EKOZENAFFICHES

affiche a3 25 ex. 50 ex. 100 ex. 250 ex. 500 ex.

a3 (297 mm x 420 mm)
full colour, eenzijdig, aflopend
coated silk, 115 g., wit

25,00 40,00 65,00 155,00 175,00

Doe beroep op  
onze jarenlange ervaring

MET KORTINGSCODE

GENIET VAN

I NS PI R ATI E- 01-2021

BESTANDEN DOORSTUREN?

MAKKELIJK ZAT MET WETRANSFER

Bestanden doorsturen kan snel en eenvoudig via WeTransfer. 
Scan de QR-code verstuur gratis bestanden tot 2 GB naar 
info@argosgrafix.be



12 13

Zure Beertjes 
Spaarkaart
Heb je wel vaker wat te kopiëren of te 
printen? Vraag dan zeker je Zure Beertjes 
Spaarkaart. Kaartje vol? Dan krijg je van 
ons geen flauwe korting maar een zak vol 
heerlijke zure beertjes :-)

print a4, black label 75 g. zwartwit kleur
1 - 49 ex. 0,120 0,587
50 - 99 ex. 0,090 0,490
100 - 499 ex. 0,070 0,401
500 - 999 ex. 0,054 0,319
1000 - 1999 ex. 0,050 0,290
> 2000 ex. 0,040 0,250

print a3, red label 90 g. zwartwit kleur
1 - 49 ex. 0,240 1,134
50 - 99 ex. 0,169 0,950
100 - 499 ex. 0,114 0,715
> 500 ex. 0,080 0,480

scan zwartwit kleur
a4 0,300 0,300
a3 0,600 0,600

Stageco
NIEUWSBRIEF DIE KNALT

P R O J E C T  I N  D E  K I J K E R

N I E U W
Stageco  
News Bulletin

Krachtige beelden en heldere, 
goed leesbare tekst… Onze Plain 
Red Label is een veelzijdige 
papierkwaliteit en een uitermate 
geschikte keuze voor het Stageco 
News Bulletin dat Argosgrafix 
met veel liefde drukt voor de 
podiumbouwers uit Werchter.

Wist je trouwens dat Argosgrafix 
heel wat meer doet voor Stageco? 
Zo ontwerpen en produceren wij 
de jaarlijkse eindejaarskaart en 
staan we in voor de productie 
van een hele waaier aan product 
leaflets.

S P E C I F I C A T I E S

formaat :  210 mm x 297 mm  
(A4)

papier :  plain red label,  
120 g.

druk :  full colour  
rectoverso

afwerking :  schoonsnijden  
2x nieten

oplage :  200 ex. 

termijn : 3 werkdagen

Copy Shop
Kopiëren, printen & scannen

Print slim, 
print lokaal
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Kan jij raden waar de landschapsfoto voor ons coverbeeld gemaakt 
is? Post je eigen foto vanuit dezelfde positie op onze Facebook 
Page en maak kans op een waardebon van 50 euro. 

Einddatum voor de inzendingen is maandag 31 mei 2021.  
Een onschuldige hand trekt één winnaar uit de geposte berichten. 
We maken de winnaar bekend op vijrdag 4 juni op onze Facebook 
Page.

Veel succes.

Tip: zoek het niet té ver :-)

Liever een mooie folder

Een campagne uitsturen via e-mail is snel en goedkoop 
maar weinig efficiënt. 62% van de consumenten ontvangt 
liever een mooie folder dan een zoveelste e-mail. 

paper reach survey, profacts, 2020

62%

Drukwerk heeft een  
hoge aaibaarheidsfactor 

Aantrekkelijk vormgegeven magazines blijven langer op 
de salontafel liggen en een stijlvol kaartje wordt steevast 
bijgehouden op het prikbord in de keuken. Bovendien wordt 
89% van in-home advertising in gezinsverband gelezen in de 
keuken, woon- of eetkamer. 

customer experience around in-home advertising, gfk, 2017

89%

72%Verzorgd drukwerk laat een  
diepere indruk na

De impact van print hangt sterk af van de kwaliteit van het 
drukwerk. Het gebruikte papier, de kleuren en de vormgeving… 
het heeft allemaal invloed op de mate waarin je boodschap in 
geheugen gegrift blijft. Goed drukwerk laat een diepere indruk na 
en wordt bijvoorbeeld 72% langer onthouden dan TV reclame.

KMO insider

Big numbers… Waarvoor kan je  
bij Argosgrafix terecht? 
WE ZETTEN HET EVEN VOOR JOU OP EEN RIJTJE

PRINT Schitterende kleuren, originele 
papierkwaliteiten, leuke suggesties… 
Wij gaan met veel goesting aan de slag 
en zorgen ervoor dat uw drukwerk er 
werkelijk piekfijn uitziet.

PHOTO Doe eens iets leuks met al die 
foto’s op je smartphone. Bij Argosgrafix 
kan je terecht voor photo prints op groot 
formaat op glanzend Photo Paper of 
stijlvol Art Canvas.

POSTER Big is better. Argosgrafix 
print je posters tot formaat A0 en dit 
vanaf 1 exemplaar. 

COPY Of je bij Argosgrafix ook nota’s 
kan kopiëren of een cursus printen? 
Natuurlijk. Spring gerust even binnen of 
stuur je bestand via WeTransfer.

DESIGN Een origineel visitekaartje, 
een logo voor uw nieuwe zaak, een 
stijlvolle uitnodiging… Bij Argosgrafix 
ben je aan het juiste adres voor creatie en 
opmaak.

Doe mee en win een  
waardebon van 50 euro
WEDSTRIJD
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NIEUW DESIGN | MEER DAN 40 PAPIERSTALEN | LEUKE SUGGESTIES

Paper Swatch
2 0 2 0 -2 0 2 1

Vraag je gratis exemplaar  
op www.argosgrafix.be/paper-swatch


