
Wij bieden u de mogelijkheid om tegen zéér aantrekkelijke prijzen, bekers met uw eigen bedrukking bij 
ons te bestellen. 
Op onze website www.delital.nl vindt u alle prijzen  van full colour bedrukte bekers. Deze prijzen gelden 
bij een afname van 10.000 stuks of een veelvoud hiervan.
Staat uw gewenste maat beker hier niet bij, neemt u dan ook even contact met ons op. 
Wij hebben namelijk ook mogelijkheid om nog andere maten bekers aan te bieden. 
Tevens leveren wij plastic en papieren deksels. Met eigen bedrukking vanaf 10.000 stuks en we hebben 
ook blanco papieren en plastic deksels op voorraad. Deze zijn al vanaf 500 of 1000 stuks te verkrijgen.
Wij bestellen het hele jaar door bij onze producent. Wilt u weten wanneer wij u de bekers zouden kunnen 
leveren, neemt u dan even contact met ons op. Wij rekenen géén clichekosten!

Bekers

• Zeer scherpe prijzen
• Uw eigen design
• Géén ontwerp- en clichékosten
• Al leverbaar vanaf 10.000 stuks
• Voorraad opslag mogelijk
• Productie hele jaar door 
• Full colour bedrukking
• Hoogwaardige kwaliteit
• Certificaten voedselveiligheid

met eigen bedrukking

T3 T4 T5 T6 T8 T9 T12A T18A T38
125 ml 150 ml 200 ml 230 ml 260 ml 280 ml 335 ml 525 ml 1070 ml



Kies uw gewenste maat uit ons assortiment. De 12 standaard maten zijn vanaf 10.000 stuks te bestel-
len. We hebben nog meer maten beschikbaar. De doorloop hierin is iets minder snel, waardoor er een 
langere levertijd op kan treden of een hogere oplage gewenst is. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Stuur ons uw logo en eventueel fotobestanden toe.  Heeft u uw logo niet digitaal beschikbaar, dan 
kunnen we samen met u kijken naar de mogelijkheden om het logo digitaal te maken.

Wellicht heeft u al een bestaande beker of een idee hoe u uw bekers er uit wilt laten zijn. Wij nemen 
de mogelijkheden met u door.

Aan de hand van uw ideeen maken wij ca. 4 ontwerpen, waaruit u kunt kiezen. Deze sturen wij u per 
mail toe.

Als u een ontwerp gekozen heeft, gaan we verder naar ontwerpfase 2 en werken wij het ontwerp ver-
der uit naar uw wensen. Misschien wilt u nog teksten wijzigen of nog ergens een kleur of afbeelding 
aanpassen. Dit is geen probleem.

Als uw ontwerp helemaal naar wens is, werken wij het definitief uit naar alle gewenste maten. U 
ontvangt een orderbevestiging en een ontwerp van alle maten. Na goedkeuring en voldoen van de 
aanbetaling van  50%, bestellen wij de bekers voor u. De levertijd bedraagd gemiddeld 10-12 weken. 


