
Legamaster, 
brand of the edding group

Gepersonaliseerde PREMIUM whiteboards

BORDGROOTTE 
(mm)

ONTWERPFORMAAT 
(mm)

ZICHTFORMAAT 
(mm)

300 x 450 278 x 428 264 x 414

450 x 600 428 x 578 414 x 564

600 x 900 578 x 878 564 x 864

750 x 1000 728 x 978 714 x 964

900 x 1200 878 x 1178 864 x 1164

900 x 1800 878 x 1778 864 x 1764

1000 x 1500 978 x 1478 964 x 1464

1000 x 2000 978 x 1978 964 x 1964

1200 x 1500 1178 x 1478 1164 x 1464

1200 x 1800 1178 x 1778 1164 x 1764

We make communication visible
www.legamaster.com

Bordgrootte
Ontwerpformaat

Zichtformaat

Gebruik het ontwerpformaat 

voor achtergrondkleuren of 

achtergrondafbeeldingen.

Plaats logo’s, kleinere afbeel-

dingen of teksten in het zicht-

formaat om een veilige afstand 

tot het frame te hebben.

ONTWERPVEREISTEN
 Alle beelden moeten een minimale resolutie van 300 dpi 

hebben.

 Het ontwerp moet in CMYK worden opgemaakt.

 Exporteer uw definitieve ontwerp als PDF-bestand.

INDESIGN-SJABLONEN
De eenvoudigste manier om uw eigen whiteboard te ontwerpen is 

door gebruik te maken van de InDesign-sjablonen van Legamaster.

 

In de InDesign-sjablonen zijn de juiste formaten al voorgeprogram-

meerd, zodat u direct kunt beginnen met uw ontwerp.

IS UW ONTWERP KLAAR?
Neem contact op met uw Legamaster-dealer voor een prijsop-

gave of om uw op maat gemaakte whiteboard te bestellen.

Artwork guidelines

MAAK UW EIGEN ONTWERP
Indien u een eigen ontwerp wilt maken (bijvoorbeeld in Photoshop 

of Illustrator), zie dan de tabel hiernaast om uw ontwerpbestand 

op te maken. 

Let op: 

- Achtergrondkleuren of -afbeeldingen kunnen tot het volledige 

ontwerpformaat doorlopen om witte lijnen in de buurt van het 

frame te vermijden.

- Plaats logo’s, afbeeldingen of teksten binnen het zichtformaat 

om er zeker van te zijn dat er voldoende afstand is tot het frame.


