ENVELOP C5 ZONDER VENSTER
FORMAAT

Eindformaat = 229 x 162 mm (B x H)
Afloopformaat = 235 x 168 mm (B x H)

AANLEVEREN PDF ENVELOP C5

U levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste eindformaat en afloopformaat.
De PDF moet snijtekens hebben en 3 mm afloop rondom.
Alle Photoshop afbeeldingen hebben een resolutie van 300 DPI als ze geplaatst zijn op 100%.
Alle afbeeldingen staan in CMYK bij een Full Colour bedrukking.
Of alle afbeeldingen staan in 1 of meerdere PMS-en bij een PMS bedrukking.
Let op! Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.

Afloopformaat = 235 mm
Eindformaat = 229 mm

Eindformaat = 162 mm

Afloopformaat = 168 mm

1 cm grijperwit - niet bedrukbaar

Afloop = 3 mm

ENVELOP C5 MET VENSTER LINKS
FORMAAT

Eindformaat = 229 x 162 mm (B x H)
Afloopformaat = 235 x 168 mm (B x H)
Hou rekening met de positie van het venster in uw ontwerp. Het venster kan niet worden bedrukt.
Hou ook rekening met de positie van het grijperwit. Deze ruimte kan niet worden bedrukt.

AANLEVEREN PDF ENVELOP C5

U levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste eindformaat en afloopformaat.
De PDF moet snijtekens hebben en 3 mm afloop rondom.
Alle Photoshop afbeeldingen hebben een resolutie van 300 DPI als ze geplaatst zijn op 100%.
Alle afbeeldingen staan in CMYK bij een Full Colour bedrukking.
Of alle afbeeldingen staan in 1 of meerdere PMS-en bij een PMS bedrukking.
Let op! Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.

Afloopformaat = 235 mm
Eindformaat = 229 mm
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1 cm grijperwit - niet bedrukbaar

Afloop = 3 mm

ENVELOP C5 MET VENSTER RECHTS
FORMAAT

Eindformaat = 229 x 162 mm (B x H)
Afloopformaat = 235 x 168 mm (B x H)
Hou rekening met de positie van het venster in uw ontwerp. Het venster kan niet worden bedrukt.
Hou ook rekening met de positie van het grijperwit. Deze ruimte kan niet worden bedrukt.

AANLEVEREN PDF ENVELOP C5

U levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste eindformaat en afloopformaat.
De PDF moet snijtekens hebben en 3 mm afloop rondom.
Alle Photoshop afbeeldingen hebben een resolutie van 300 DPI als ze geplaatst zijn op 100%.
Alle afbeeldingen staan in CMYK bij een Full Colour bedrukking.
Of alle afbeeldingen staan in 1 of meerdere PMS-en bij een PMS bedrukking.
Let op! Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.

Afloopformaat = 235 mm
Eindformaat = 229 mm

110 mm
20 mm
40 mm

Eindformaat = 162 mm

Afloopformaat = 168 mm

50 mm

1 cm grijperwit - niet bedrukbaar

Afloop = 3 mm

