AANLEVERSPECIFICATIES

Spandoeken aanleveren
•

Lever de bestanden op hetzelfde planoformaat

•

Lever het bestand aan zonder snijtekens en zonder marge/
afloop.

•

Lever de bestanden in CMYK-kleuren

•

Afbeeldingen moeten min. 100 dpi zijn

•

Lijnen mogen niet dunner dan 0,25 pt

•

Diapositieve lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,5 pt

•

Teksten omzetten in lettercontouren

•

Aanleveren als Certified PDF.

Ringen om de 30 cm
•

De ringen worden altijd in de hoeken geplaatst en dan
verdeeld in vlakken van circa 30 cm ertussen. (Gelijk
verdeeld over de breedte of hoogte van het doek)

•

Houdt rekening tijdens het ontwerp met de plaatsing
van de ringen. Houdt minimaal 5 cm marge om het
beeld

5 cm marge

Ringen om de 50 cm
•

De ringen worden altijd in de hoeken geplaatst en dan
verdeeld in vlakken van circa 50 cm ertussen. (Gelijk
verdeeld over de breedte of hoogte van het doek)

•

Houdt rekening tijdens het ontwerp met de plaatsing
van de ringen. Houdt minimaal 5 cm marge om het
beeld

5 cm marge

Bestanden laten opmaken?
Lukt het niet? Wij kunnen bestanden op formaat maken voor € 15,- . Compleet opmaken van uw bestanden
incl. omzetten naar een drukbestand, kost hiervoor zijn € 45,-.

AANLEVERSPECIFICATIES

Haken op de hoeken
•

De ringen worden in de hoeken geplaatst

•

Houdt rekening tijdens het ontwerp met de plaatsing
van de ringen. Houdt minimaal 5 cm marge om het
beeld
5 cm marge

Spandoeken met tunnelzoom
Aan beide zijden wordt er een tunnelzoom toegevoegd.
Tijdens het ontwerp is het verstandig om marge aan te
houden op de plaatst van de zoom. Plaats hierop geen
tekst of andere belangrijke delen.
•

De tunnel heeft een standaardformaat van 8 cm plat
(wenst u een eigen formaat, geef dit dat aan bij de
opmerkingen tijdens het bestellen.)

•

Breedte van de lasnaden zijn circa 1 cm. Deze lijn is
dus standaard zichtbaar tussen de 8 en 9 cm.

8 cm tunnel
4 cm lasnaden

Optimaal onderhoud voor spandoeken
•

Reinig een spandoek na gebruik met een zachte, licht vochtige doek.

•

Laat hem drogen of droog hem met een zachte, droge doek.

•

Rol het doek op rond een buis en leg hem netjes aan de kant.

•

Gebruik geen elastieken, deze veroorzaken permanente kreukels in het doek.

AANLEVERSPECIFICATIES

Haken om de hoeken
•

De haken worden in de hoeken geplaatst

•

Houdt rekening tijdens het ontwerp met de plaatsing
van de haken. Houdt minimaal 5 cm marge om het

HAKEN OP
DE HOEKEN

beeld
5 cm marge

Spandoeken met band en koord
Aan beide zijden wordt er een tunnel en koord toegevoegd.
Tijdens het ontwerp is het verstandig om marge aan te
houden op de plaatst van het koord. Plaats hierop geen
tekst of andere belangrijke delen.
•

De tunnel heeft een standaardformaat van 8 cm plat
(wenst u een eigen formaat, geef dit dat aan bij de
opmerkingen tijdens het bestellen.)

•

Band en koord
boven en onder

Breedte van de lasnaden zijn circa 1 cm. Deze lijn is

8 cm tunnel
4 cm lasnaden

dus standaard zichtbaar tussen de 8 en 9 cm.

Optimaal onderhoud voor spandoeken
•

Reinig een spandoek na gebruik met een zachte, licht vochtige doek.

•

Laat hem drogen of droog hem met een zachte, droge doek.

•

Rol het doek op rond een buis en leg hem netjes aan de kant.

•

Gebruik geen elastieken, deze veroorzaken permanente kreukels in het doek.

