AANLEVERSPECIFICATIES

Baniervlaggen aanleveren
•

Lever de bestanden op hetzelfde planoformaat

•

Lever het bestand aan zonder snijtekens

•

Houd rekening met kleine marge van 2 cm voor de bevestiging
van de zoom en band.

•

Lever de bestanden in CMYK-kleuren, bij zeefdruk in
Pantone-kleuren (PMS) Afbeeldingen moeten min. 100 dpi zijn

Baniervlaggen met open zoom
Vlaggen met open zoom zijn geschikt voor banierhouders,

•

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

5 cm marge langs de mast
7 cm marge open zoom

ze worden afgewerkt met een zoom en open zoom aan de
bovenzijde dicht gestikt. De vlaggen krijgen aan de bovenen onderzijde een bevestigingshaak en aan de mastzijde
om de meter een extra bevestigingshaak.
•

Houd bij de opmaak aan de bovenzijde 7 cm marge
over voor de open zoom.

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

Baniervlaggen zonder open

5 cm marge langs de mast

Vlaggen zonder open zoom zijn afewerkt met een stevige
gestikte zoom. De vlaggen krijgen aan de boven- en onderzijde een bevestigingshaak en aan de mastzijde om de
meter een extra bevestigingshaak.

Optimaal onderhoud voor baniervlaggen
Voor langere levensduur adviseren we de vlaggen bij langdurige regen of windkracht 6 of meer tijdelijk binnen te halen. Vlaggen kan
je op een lage temperatuur prima wassen, max. 40 graden. Gaat een zoom los, repareer deze zo snel mogelijk om rafelen te voor
komen. Om het hele jaar en nette vlag te kunnen adviseren we 2 tot 3 vlaggen op voorraad te nemen. Gemiddelde levensduur
3 tot 5 maanden (als bovenstaande advies wordt opgevolgd.)

