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Nederlands

Waterflesjes
De meest verfrissende weggever. Gepersonaliseerde waterflesjes met bijpassende schroef- of 

sportdop. Heel gaaf voor sportevenementen of op de beurs! Gevuld met niet-koolzuurhoudend 

bronwater zonder kunstmatige toevoegingen. Zowel de fles als de dop is geheel recyclebaar.

Materiaal fles: Transparant PET-fles

Materiaal etiket: Zelfklevend wit kunststof 

Afmetingen: 200 x 65 mm

Inhoud: Keuze uit 330ml & 500ml

PH waarde:  tussen 7 tot 7.5

Verkrijgbaar met draai- of sportdop:

Keuze mogelijkheden kleur draaidop 330ml en 500ml:

Extra kleuren draaidop 330ml

Bovendien is de 330ml als blauwe PET-fles vergkrijgbaar met blauwe draai- of sportdop.

Samenstelling per liter: 

Calcium 29.2mg

Magnesium 9.7mg

Potassium 0.8mg

Sodium 17..3mg

Aluminium <2.0μg

Iron <10.0μg

Manganese < 3.0μg

Nitrate < 0.2mg

Chloride 21.0μg

Fluoride 0.52mg

Sulphate 17.0mg



Nederlands

Algemene aanleverspecificaties

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

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

-     Maak je bestand op met een afloop van 3 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 6 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).

Aan te leveren formaat 206 x 71 mm (breedte x hoogte)
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Drukvlak 330ml: 170x65 mm              Drukvlak 500ml: 175x65 mm 
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