
Werktekening
Roll-up banner dubbelzijdig 1/2
Formaat: 80 x 200 cm (zichtmaat)
Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma. 
Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen 
bij het opslaan van de uiteindelijke PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 80 x 215 cm
Dit is het uiteindelijke formaat van je banner, incl. 15cm van
welke in de rollup cassette verdwijnt. (zie aan te leveren formaat)
Dit is het eindformaat van de print.

Aan te leveren formaat: 80 x 215 cm
Afgewerkt formaat + 15cm aan de onderzijde.
Deze 15cm loopt in het rollup systeem en moet worden vrijgehouden 
van belangrijke tekst en afbeeldingen. Achtergrondafbeeldingen 
kunnen wel doorlopen tot in deze zone.
Hiermee zorg je ervoor dat jouw print netjes afloopt
zonder dat er een witrand onderin ontstaat.

Veilige zone (2 cm)
Blijf met jouw tekst en belangrijke afbeeldingen binnen de blauwe lijn. 
Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen worden bij het 
snijden van de banner, of zo dicht op de rand komen te staan dat het 
een slordig beeld geeft in jouw ontwerp.

LET OP: 
Verwijder deze laag uit je ontwerp en voorkom dat 
de lijnen worden meegeprint op de banner.

LET OP: 
Deze zone verdwijnt in de rollup cassette. 
De onderzijde wordt bevestigd aan het rollup systeem.



Werktekening
Roll-up banner dubbelzijdig 2/2
Formaat: 80 x 200 cm (zichtmaat)
Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma. 
Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen 
bij het opslaan van de uiteindelijke PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 80 x 215 cm
Dit is het uiteindelijke formaat van je banner, incl. 15cm van
welke in de rollup cassette verdwijnt. (zie aan te leveren formaat)
Dit is het eindformaat van de print.

Aan te leveren formaat: 80 x 215 cm
Afgewerkt formaat + 15cm aan de onderzijde.
Deze 15cm loopt in het rollup systeem en moet worden vrijgehouden 
van belangrijke tekst en afbeeldingen. Achtergrondafbeeldingen 
kunnen wel doorlopen tot in deze zone.
Hiermee zorg je ervoor dat jouw print netjes afloopt
zonder dat er een witrand onderin ontstaat.

Veilige zone (2 cm)
Blijf met jouw tekst en belangrijke afbeeldingen binnen de blauwe lijn. 
Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen worden bij het 
snijden van de banner, of zo dicht op de rand komen te staan dat het 
een slordig beeld geeft in jouw ontwerp.

LET OP: 
Verwijder deze laag uit je ontwerp en voorkom dat 
de lijnen worden meegeprint op de banner.

LET OP: 
Deze zone verdwijnt in de rollup cassette. 
De onderzijde wordt bevestigd aan het rollup systeem.


