Scheidingswanden
Panneaux de séparation
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Scheidingswanden
Creëer je eigen bubbel of waan jezelf in de tropen gewoon tijdens het werk. Laat scheidingswanden
bedrukken met eigen ontwerp en maak jouw werkplek nu nóg persoonlijker. Ga je voor een volledig
ingesloten bureau? Of wil je je collega links wel nog kunnen zien? Alles kan! Je kiest zelf welk model
bij jouw werkplekwensen past. Scheidingswanden drukken wij namelijk in 3 verschillende types:
vrijstaand, op je bureau of tussen twee bureaus in. Daarnaast heb je een overweldigde keuze aan
afmetingen per type waardoor er altijd een bedrukte scheidingswand is die past bij de afmetingen
van jouw bureau. Bestel vandaag nog jouw bedrukte scheidingswanden en ontvang deze morgen al
in huis!
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Vanaf 1 stuks
Materiaal: 10 mm en 16 mm dik re-board
Next-day levering mogelijk

Algemene aanleverspecificaties
• Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).
• Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.
• Maak

je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen in de afloop. Dit voorkomt witranden na het
afwerken en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
• Gebruik

je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij
een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie
dan 100 DPI.
• Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dun 0,25. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 0,5 pt.
• De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt.
• Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en
Key (=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.
• Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.
• Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.
• Sla je bestand als een drukklare pdf, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).

