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Standaard-
bedrukking

Nee

Wilt u de polsbandjes gebruiken
als toegangs- en/of leeftijdscontrole? 

Ja, hoe lang worden de polsbandjes gedragen?

Indien de 
bandjes niet als 
toegangscontro-
le dienen, kunt 
u kiezen voor 

siliconen bandjes. 
Dit type polsband-

je is bedoeld als 
herkenningsmiddel 
voor sport- en out-

dooractiviteiten. 
Daarnaast zijn ze 
zeer geschikt als 

blijvend 
aandenken. 

Euro Events 
verkoopt ook 
textiel pols-

bandjes met een 
metalen balletje 
als sluiting. Deze 
bandjes kunnen 
gewoon om- en 

afgedaan worden 
en zijn hierdoor 

niet geschikt voor 
toegangscontrole. 

Echter, door de 
duurzaamheid, 

mooie uitstraling 
en het sterke textiel 
zijn ze erg geschikt 
als promo-artikel 
of aandenken aan 
een evenement. 

1 dag / 
avond

Tyvek 
polsbandjes 
zijn geschikt 

voor eendaagse 
evenementen en 

ze hebben een 
goede prijs-kwali-

teitverhouding. 

Het Tyvek Classic polsbandje is ideaal 
voor uw evenement. Indien u een 

nog betere plakstrip wenst en een wat 
diepere kleuring (tegen een iets hogere 
prijs) is ons Tyvek Premium polsbandje 

de beste optie. 

Eigen bedrukking/ 
geen bedrukking

Wilt u een eigen bedrukking, geen 
bedrukking of een standaardbedrukking? 

1 tot meerdere 
dagen

EE- en PDC-
polsbandjes zijn 

geschikt voor eve-
nementen van één 
dag en langer. De 
slijtvastheid van 
de opdruk en het 
draagcomfort zijn 
bij PDC-bandjes 

van het allerhoog-
ste niveau. 

Standaardbandjes zijn handig als 
u bandjes zoekt met de opdrukken: 

Alcohol 18+, toiletband, entreebewijs, 
naam/telefoon. Door de standaard- 
bedrukking is de fraudegevoeligheid 

hoger dan bij een eigen opdruk. 

Meerdere dagen 
tot zeer langdurig

Textiel pols-
bandjes zijn door 

hun erg hoge 
slijtvastheid een 

ideale combinatie 
tussen 

toegangscontrole 
en herinnering 

aan uw 
evenement!

Ons budgetbandje, in meerdere 
kleuren en voorzien van Euro 
Eventslogo, is een goedkope 

oplossing passend bij een  
klein budget. De fraudegevoelig-
heid ligt bij deze bandjes hoger. 

Mag uw bandje 
wat exclusiever 
zijn met meer 

draagcomfort? 
Kijk dan bij EE- of 
PDC-polsbandjes.


