
Bedrukte whiteboarden

Aanleverspecificaties
U wilt uw eigen bord ontwerpen? Er zijn een groot aantal standaard afmetingen waaruit u 
kunt kiezen. 

Houdt u bij het ontwerp rekening met de volgende zaken:

* Het bestand moet alsvolgt worden aangeleverd:
 - Bij voorkeur in EPS of AI vector-bestand (eventueel een hoge resolutie PDF).
 - Foto’s in TIF of EPS met minimale resolutie van 150 dpi op 100%.
 - Lettertypes altijd omzetten naar lettercontouren/outlines/krommen.
 - Kleuren: CMYK (RGB en PMS-kleuren moeten omgezet zijn naar CMYK).
* De afmetingen van het bestand worden hieronder genoemd.
* Dit zijn ook de afmetingen van de stalen platen.
* Laat een kader van 10 mm rondom het bestand wit om rekening te houden met het   
   profiel van het bord.
* Tel bij elke zijde ongeveer 15 mm op om de buitenmaten van het uiteindelijke bord te 
   kunnen berekenen.
* Maximale afmeting te bedrukken bord is: 120 x 300 cm.
* Extra kosten worden in rekening gebracht indien bestanden moeten worden aangepast,  
   omdat er niet volgens specificaties is aangeleverd.

Eigenschappen:

* Het bord is krasvast, omdat de inkt in het bord verwerkt zit 
   en niet op het bord gedrukt wordt.
* De inkt wordt beschermd tegen zonlicht zodat de kleuren 
   echt blijven.
* Korte levertijd.
* Het bord is perfect magneethoudend, beschrijfbaar en droog 
   uitwisbaar.

     
Sheetmaat

1    60 x   90 cm 595 x 891 mm

2    90 x 120 cm 891 x 1192 mm

3    90 x 180 cm 891 x 1795 mm

4  100 x 100 cm 995 x 995 mm

5  100 x 150 cm 995 x 1495 mm

6  100 x 200 cm 995 x 1995 mm

7  120 x 120 cm 1192 x 1192 mm

8  120 x 150 cm 1192 x 1495 mm

9  120 x 180 cm 1192 x 1795 mm

10  120 x 200 cm 1192 x 1995 mm

11  120 x 240 cm 1192 x 2395 mm

12  120 x 300 cm 1192 x 2995 mm

 


