
Opmaakstramien

Bovenaanzicht

MAGNEETWAND BASIC 3x3 RECHT MET RONDE EINDBANEN

Let op!  De eindbanen lopen naar achteren rond het systeem
weg en zijn dus niet volledig zichtbaar aan de voorzijde. 
Houd hiermee rekening met de opmaak! (zie opmaakstramien)
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      Magneetwand Basic 3x3 RECHT met halfronde eindbanen:  
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Frontbaan 729mm Frontbaan 729mmFrontbaan 729mm
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Eindbaan 729mm Eindbaan 729mm

Aanleveren bestanden:

• Online op onze eigen beveiligde wetransfer pagina (tot 2 Gb)
  https://normsystems.wetransfer.com
• Eigen FTP Server (vraag naar de inlog-gegevens)
• E-mail (<10 mb) via info@normsystems.nl
• CD-ROM, DVD of via USB stick
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Opmaak van het bestand

Bestand aanleveren als HR PDF 1.3, in lettercontouren.
Opmaak rondom voorzien van 10 mm overlap op ware grootte.
Teksten omzetten naar outlines / lettercontouren en indien er PMS 
kleuren van toepassing zijn, omzetten naar full color en voorzien
van kleurreferentie / vermelding PMS  aanleveren.
Eindresolutie aanleveren +/- 100 DPI. 
Op schaal aanleveren is mogelijk, schaalverdeling vermelden!

Indien verloop of transparantie wordt toegepast,
document op ware grootte aanleveren, 1 op 1.
Indien er kleurreferenties beschikbaar zijn, deze graag meesturen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u 
aangeleverde werkbestanden.
Voorafgaand aan de productie ontvangt u een controle 
PDF van het aangeleverde materiaal. Na accoord op deze PDF
gaan wij over tot productie.  

Totale breedte zonder over�ll: 3645mm


