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Nederlands

Magneetplaten
Tijdelijk opvallen en toch een grote indruk maken? Kies voor onze magneetplaten van hoogwaardig 

stickervinyl. Geplakt op magneetfolie en afgewerkt met glanslaminaat. Je plakt ze simpel op een 

vlakke metaalhoudende ondergrond. Dat maakt magneetplaten perfect als auto stickers. Iets 

minder power nodig? Ga dan voor een magneetposter: minder zwaar en perfect voor promotionele 

doeleinden. 

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het

uiteindelijke drukwerk.

-  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij

elkaar opgeteld).

- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.

- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

-  Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het

bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aanleverspecificaties voor magneetplaten

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 10 mm snijmarge rondom.

-  Hou er in de opmaak rekening mee dat we je ontwerp, wanneer dit aan een zijde breder of hoger is dan 90cm, samenstellen

uit meerdere platen.

- Lever je bestanden aan in CMYK.

- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.

- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.5 pt.

- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 1 pt hebben.

- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3 mm binnen het netto bestelde formaat.

- Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte.




