
drukwerk en webdesign

Afloopgebied
• Maak de bestanden op met een afloopgebied van 3 mm rondom. Laat de achtergrond van 

het ontwerp doorlopen over het afloopgebied. Dit voorkomt witranden na het snijden. In het 
afloopgebied mogen geen teksten voorkomen. 

Kleurgebruik
• Maak full color bestanden op in CMYK.
• Gebruik voor diep zwart (rich black) de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik 

diep zwart alleen voor grotere vlakken.
• Zorg dat de kleurdekking (het kleurpercentage van alle vier CMYK-kleuren bij elkaar opgeteld) in 

het ontwerp nooit hoger is dan 280%.
• Houd er rekening mee dat het gebruik van gekleurd papier invloed kan hebben op de kleuren van 

de bedrukking. 
• Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit 

op overdruk vervalt namelijk in het uiteindelijke drukwerk. 

Tekst
• Tekst in het ontwerp altijd omzeten naar contouren/outlines.
• Gebruik geen lettergroottes van 6 pt of kleiner. 

Afbeeldingen en lijnen
• Gebruik afbeeldingen met een zo hoog mogelijke resolutie. Het liefst 300 dpi of meer, maar zeker 

niet minder dan 150 dpi. 
• Lijnen/strepen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen (witte lijnen op een gekleurde 

achtergrond) moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

Aanleveren
• Ontwerpen dienen als drukklaar pdf-bestand te worden aangeleverd met het PDF profiel  

PDF/X-1a:2001. De bestanden mogen niet uit meerdere lagen bestaan. Als pdf niet mogelijk is dan 
kan ook in jpg- of tiff-formaat worden aangeleverd.

• Lever het bestand aan inclusief afloopgebied maar zonder snijtekens en printmarkeringen.

ROLL-UP BANNERS
ALGEMENE AANLEVERSPECIFICATIES
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De volgende uitvoeringen zijn beschikbaar:

Budget cassette systeem
Het instapmodel is geschikt voor actiematig gebruik. 
• Materiaal banner 440 gr. Budget PVC
• Materiaal frame geanodiseerd aluminiumd
• Niet brandBrandvertragend verkrijgbaar nee
• Bedrukking full color enkelzijdig
• Opzettijd: circa 3 minuten
• Incl. tas
• Niet geschikt voor verlichting
• Afmetingen: small, large

Basic cassette systeem
• Materiaal banner: 510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari 

Decolit *)
• Materiaal frame: geanodiseerd aluminium
• Bedrukking: full color enkelzijdig
• Opzettijd: circa 2 minuten
• Incl. tas
• Verlichting: optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W
• Afmetingen: small, medium, large

Selected cassette systeem
• Materiaal banner 510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari 

Decolit *)
• Materiaal frame geanodiseerd aluminium
• Bedrukking full color enkelzijdig
• Opzettijd circa 2 minuten
• Incl. tas
• Verlichting optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W
• Afmetingen: small, medium, large

Luxe cassette systeem
• Materiaal banner 510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari 

Decolit *)
• Materiaal frame geanodiseerd aluminium
• Brandvertragend verkrijgbaar B1
• Bedrukking full color enkelzijdig
• Opzettijd circa 2 minuten
• Incl. tas
• Verlichting optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W
• Afmetingen: small, medium, large

ROLL-UP BANNERS
UITVOERINGEN

*) Materiaal banner
Banners worden vaak gedrukt op  
510 grs. PVC Frontlit. Dit type mate-
riaal is bij uitstek geschikt voor beur-
zen of andere presentatiedoeleinden. 
Het doek is B1 brandvertragend. 
Er kan soms ook gedrukt worden op 
325 grs. Ferrari Decolit. Deze is even-
eens B1 brandvertragend en voor-
zien van een zwarte achterzijde die 
niet lichtdoorlatend is en niet krom 
trekt (schotelt niet).

Afmetingen
Small:  85 x 200 cm
Medium: 100 x 200 cm
Large:  120 x 200 cm
XXL:  200 x 300 cm

XXL
• Materiaal: banner 510 gr. PVC 

Frontlit *)
• Materiaal: frame geanodiseerd 

aluminium
• Bedrukking: full color enkelzijdig
• Opzettijd: circa 3 minuten
• Incl. tas
• Verlichting niet mogelijk
• Afmetingen: XXL
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Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

Roll-up banner Small

De onderste grijze balk van 60 mm zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette en is niet zichtbaar. 
Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Roll-up-banner_small.idml
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Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

Roll-up banner Medium

De onderste grijze balk van 60 mm zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette en is niet zichtbaar. 
Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Roll-up-banner_medium.idml
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Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

Roll-up banner Large

De onderste grijze balk van 60 mm zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette en is niet zichtbaar. 
Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Roll-up-banner_large.idml
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Het afloopgebied moet in het ontwerp worden opgenomen in de wetenschap  
dat het uiteindelijk geheel of gedeeltelijk wordt weggesneden.

= afloopgebied
= afmeting excl. afloop
= afmeting incl. afloop

Roll-up banner XXL

De onderste grijze balk van 60 mm zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette en is niet zichtbaar. 
Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

NIET ZICHTBAAR
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  Klik hier voor de Adobe Indesign template

https://zakelijk.cantique.nl/wp-content/uploads/2019/09/Roll-up-banner_xxl.idml

