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Stoelen  
Waar je ook staat: in de stad, bij een festival, beurs, zonnig terras of aan een beachbar. Er komt 

een moment dat je even lekker wil zitten. Languit misschien zelfs. Als ondernemer speel jij daar 

graag op in. Comfort bieden en tegelijkertijd jouw zaak de wereld in brullen? Dat doe je natuurlijk 

met bedrukte stoelen. De hoge kwaliteit materialen, print en afwerkingen maken deze stoelen een 

feestje om naar te kijken. Daarnaast kun jij hierdoor ook nog eens extra lang van jou bedrukte stoelen 

genieten. Wil je een stoel bedrukken met logo? Maak je eigen ontwerp, upload het bestand en wij 

doen de rest! Bijna alle stoelen zijn in hoogte verstelbaar. Hierdoor staat jouw terras in een mum van 

tijd opgeklapt en klaar om gasten te ontvangen.  Vandaag nog jouw bedrukte stoel bestellen? Wij 

leveren al binnen drie werkdagen.

Alle kenmerken op een rijtje:

• Premium materialen en afwerking

• Bedrukking: enkelzijdig full color (Dubbelzijdige bedrukking kan via offerte)

• Wasmachinebestendige stof

Algemene aanleverspecificaties - kort

Digitale bedrukking

Bedrukking 4/0 CMYK

Font minimaal 15 pt* sierletters minimaal 30 pt*
omgezet naar contouren

/ ingesloten in PDF

Type bestand Vector of pixel

Resolutie 300 Dpi 150 Dpi minimaal

Inktdekking maximaal 280%
Rich black C50%, M40%, 

Y40% en K100%
Kleine elementen en teksten 

K100% 

Bestandstype PDF (X-1a:2001) Kleurprofiel Fogra 39 Alternatief JPG of 1 laags TIFF

Lijndiktes minimaal 0,25 pt
Minimaal 0,5 pt bij een 

negatieve lijn (uitgespaard)

Afloop 10 mm

*Hou er bij een font rekening mee dat deze aan het minimale formaat en aan de minimale lijndikte moet voldoen. 
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Algemene aanleverspecificaties

• Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

•  Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.  

•     Maak je bestand op met een afloop van 10 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een 

minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi 

doorloopt aan alle zijden.

•  Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren 

wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere  

resolutie dan 150 DPI. 

•  Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste 

een dikte van 0,5 pt hebben.

•  De minimale lettergrootte die we aanraden is 15 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt 

wordt.

•  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.

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

het uiteindelijke drukwerk.

•  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, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen 

aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).


