
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 tevens de mogelijkheid om nog andere maten bekers 
aan te bieden. 
Verder leveren wij ook plastic en papieren deksels. Papieren deksels zijn ook met eigen bedrukking  te bestellen 
vanaf 10.000 stuks. Blanco papieren en plastic deksels hebben we voor een aantal maten 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 ontwerp- en clichekosten!

Bekers met eigen bedrukking

Type Inhoud
(tot de rand 
gevuld)

bovendiameter onderdiameter hoogte Prijs per 
1000 stuks

IJsbekers
T3c 90 ml 74 61 35 €35
T3 125 ml 75 60 43 €35
T4 150 ml 84 70 43 €39
T5 200 ml 85 70 51 €44
T6 230 ml 90 74 55 €47
T8 260 ml 95 80 55 €56
T9 280 ml 95 80 58 €59
T12a 335 ml 103 85 60 €70
T18a 525 ml 108 86 85 €76
T38 1070 ml 132 102 114 €115

Milkshakebekers Inhoud 
(tot vulhoogte)

bovendiameter onderdiameter hoogte

T12c 300 ml 90 60 112 €51
T16c 400 ml 90 57 135 €59
T20c 500 ml 90 80 150 €67

Koffiebekers Inhoud
(tot de rand 
gevuld)

bovendiameter onderdiameter hoogte

KS004 espresso 110 ml 62 45 62 €26
KS008 koffie 280 ml 80 57 92 €48
KS012 cappuccino 415 ml 90 60 112 €56

Maat kiezen
Kies uw gewenste maat uit ons assortiment. Eigen bekers zijn vanaf 10.000 stuks te bestellen. 
We hebben nog meer maten dan in de tabel hiernaast weergegeven beschikbaar. Vraag gerust 
naar de mogelijkheden. 

Logo aanleveren
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.

Ideeën doornemen
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.

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

Ontwerpfase 1
Aan de hand van uw ideeën maken wij ca. 4 ontwerpen, waaruit u kunt kiezen. 
Deze sturen wij u per mail toe.

Bestellen
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.  Uw order wordt in 1 zending geleverd!

• Productie hele jaar door 
• Full colour bedrukking
• Hoogwaardige kwaliteit
• Certificaten voedselveiligheid

• Zeer scherpe prijzen
• Uw eigen design
• Géén ontwerp- en clichékosten
• Al leverbaar vanaf 10.000 stuks
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