
Bandkleuren en standaard bedrukt band, en band met volledige kleurenprints.  
 
Voor de diverse uitvoeringen van de Tensabarriers is er een groot aantal bandkleuren beschikbaar. 
De toe te passen kleur en eventuele bedrukking is afhankelijk van bandlengte en -breedte. Het band is 
van een zware kwaliteit, vergelijkbaar met het band dat wordt toegepast bij autogordels en veiligheids-
riemen. Het band is opgerold in een cassette welke voorzien is van een veiligheidssysteem. Hierdoor 
wordt het band afgeremd en rolt rustig terug in de cassette. Het bandeinde is standaard voorzien van 
een anti-tamper tape end. 
 
Het bedrukken van band met logo en/of tekst kan zowel op één zijde als op twee zijden worden 
uitgevoerd. Aangezien het band licht doorschijnend is dienen bij een tweezijdige bedrukking grote 
contrastverschillen te worden vermeden. 
  
Gewoon en fluorescerend band, 50 mm. breed, bandlengte 2,30 m. of 3,65 m.: 
 

    
Y5 geel  
(PMS 7405c) 

L3 lichtblauw  
(PMS 285c) 

G2 lichtgroen  
(PMS 2256c) 

B1 wit  
(White) 

    

    
O5 oranje  
(PMS 1585c) 

L5 blauw  
(PMS 2748c) 

G6 groen  
(PMS 7731c) 

B5 grijs  
(PMS 445c) 

    

    
R5 rood  
(PMS 199c/186c) 

L7 donkerblauw 
(PMS 534c) 

G7 donkergroen 
(PMS 7736c) 

B9 zwart 
(PMS Black c) 

    

    
R7  kastanjebruin 
(PMS 499c) 

P5 paars  
(PMS Violet c / Med 
Purple c) 

  

    

    
S1 blauw (PMS 288) S2 rood (PMS 199) S3 wit (White) S4 geel (PMS 107) 
    
 

Standard bedrukt band 50 mm. breed, bandlengte 2,30 m. en 3,65 m., hiervoor geldt een 

meerprijs ten opzichte van onbedrukt band: 

¹ Eénzijdige bedrukking  ² Band alleen beschikbaar in 2.3m 

 

    
RA 
(wit op PMS 186) 

RB 
 (wit op PMS 186) ¹ 

RC 
(wit op PMS 186) 

RE 
(wit op PMS 186) 

    

    
YC 
(zwart op PMS 107) 

YA  
(zwart op PMS 107) 

YL ¹ ² YO 

    

    
YG ² GE ²   
 

Standaard Chevron band  50 mm. breed, bandlengte 2,3 m. of 3.65 m. 

 

    
D3 wit/rood 
(PMS 186)            

D4 zwart/geel 
(PMS 107) 

  

 
 



 
Naast de standaard bandbreedte van 50mm. is er breed band van 150mm. met extra ruimte om uw 
tekstboodschap en of logo’s onder de aandacht van uw medewerkers of bezoekers te brengen. 
 
Standaard band 150 mm. breed: 
 

    
R5W rood (PMS 
199c/186c) 

L5W blauw (PMS 
2748c)  

G7W donkergroen 
(PMS 7736c) 

B9W zwart (PMS 
Black c) 

    

    
S3W wit (PMS 199) S4W geel           (PMS 

199)  
D3W rood (PMS 199) D4W zwart & geel 

(PMS 199)  

Standard bedrukt veilgheidsband 150 mm., hiervoor geldt een meerprijs ten opzichte van 

onbedrukt band: 

 

    

RAW  
(White on PMS 186) 

RBW 
(White on PMS 186) 

YAW  
(Black on PMS 107) 

 

 

 

Full colour bedrukking voor tekst, logo, foto’s promotie etc. 
 
Het bedrukken van band met logo en/of tekst kan zowel op één zijde als op twee zijden worden 
uitgevoerd. Aangezien het band licht doorschijnend is dienen bij een tweezijdige bedrukking grote 
contrastverschillen te worden vermeden. 
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