
 
 

Opperste 
concentratie

  

Met de speciale rotatiedrukpersen zijn we in staat om proefwerk- en examenpapier  
in allerlei soorten en maten te drukken. Gelijnd of geruit, blauw of een andere kleur,  
enkel, dubbel of in blokvorm, alles is mogelijk. Gedrukt op 70 grams hout- en chloorvrij  
’beter schrijfpapier’. 

Proefwerk- en examenpapier

Drukwerk

w w w.heutink.nl

Tijdens proefwerken en examens  
willen leerlingen zich maar op één ding 
richten: de juiste antwoorden op papier. 
Voor school is proefwerk- en examen-
papier noodzakelijk, maar niet iets  
waar u dagelijks mee te maken krijgt. 
Wat is de juiste weg om te bewandelen  
en bij wie kunt u daarvoor het beste  
terecht? We maken het u makkelijk.  
Ook voor proefwerk- en examenpapier 
kunt u terecht bij uw vertrouwde  
schoolleverancier. Heutink Grafimedia  
is er voor al uw schooldrukwerk.

Heutink Graf imedia
T (054 8) 52 22 60
E info@heutink-graf imedia.nl
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Proefwerkbloks met schoolnaam
De bloks zijn kopgehecht op de formaten A4 en A5,  
zijn geperforeerd en met een gekleurde kopband  
afgewerkt. Met speciale afscheur-garantie: de pagina’s 
scheuren altijd op de perforatielijn af! De proefwerk- 
bloks kunnen voorzien worden van een eigen voorblad,  
eventueel met persvernis, laminaat of UV-lak.

Bloks A4 100 vel Bloks A4 50 vel Bloks A5 lijn
• lijn  • lijn • 100 vel
• ruit 10 mm  • ruit 10 mm • 50 vel
• ruit 5 mm  • ruit 5 mm
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Standaard 
Examenpapier 
met schoolnaam
Verpakt per 1.000 vel.

A4 enkel
• gelinieerd
• ruit 10 mm
• ruit 5 mm

A3 gevouwen 
naar A4
• gelinieerd
• ruit 10 mm
• ruit 5 mm

De hier genoemde papieren zijn slechts een greep  
uit ons gehele leveringsprogramma schoolpapieren.  
Wiskunde-, waarschijnlijkheids-, logaritmepapier en  
nog veel meer…..we kunnen het allemaal voor u regelen.  
We vertellen u graag de mogelijkheden!

 
 

Maatwerk
Naast onze standaard serie bieden we ook maatwerk 
schoolpapieren. Uw eigen proefwerkpapier, precies  
zoals u het wilt. In uw eigen kleuren, liniëring en formaat.  
Met de opdruk die past bij uw school. We maken het 
graag voor u!

Over Heutink Grafimedia
Heutink Grafimedia is een allround drukkerij. We verzorgen dagelijks drukwerk voor  
scholen in heel Nederland. Van flyer tot schoolgids en van briefpapier tot poster maar  
ook promo- en signingproductie. Met of zonder professioneel ontwerp en gepersonaliseerd  
of niet. We maken het allemaal met de grootst mogelijke zorg en tegen concurrerende  
prijzen. Hierbij staan we garant voor korte lijnen en levertijden, snelle offertes en een  
correcte levering. We vertellen u graag meer over onze mogelijkheden!

Drukwerkscan
Bent u nieuwsgierig hoe u ervoor staat? Wilt u een aantal zaken eens grondig aanpakken?  
Bevindt uw school zich aan de vooravond van een nieuwe fase? Allemaal goede redenen  
om deze gratis test te doen! Heutink Grafimedia drukwerkscan biedt aanknopingspunten  
voor een nieuwe of andere aanpak om uw grafische inkoop te verbeteren.

Tip!

Proefwerkpapier 
met schoolnaam
Verpakt per 1.000 vel.

A4 enkel
• gelinieerd 
• ruit 10 mm
• ruit 5 mm

A3 gevouwen 
naar A4
• gelinieerd
• ruit 10 mm
• ruit 5 mm

A5 enkel
• gelinieerd
• ruit 10 mm
• ruit 5 mm


