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Ontwerp voor PREMIUM whiteboard
Wij raden u aan om in uw artworkbestand een minimale afstand van ca. 12 mm 
vanaf de randen vrij te houden voor logo’s en/of tekst. 
Om witte lijnen in de buurt van het bordframe te voorkomen, kunnen 
achtergrondkleuren het volledige oppervlak beslaan, helemaal tot aan de rand. 
Zie de onderstaande tabel.  

BORD AFMETINGEN 
mm

AFMETINGEN 
ARTWORKBESTAND mm

300 x 450 278 x 428

450 x 600 428 x 578

600 x 900 578 x 878

750 x 1000 728 x 978

900 x 1200 878 x 1178

900 x 1800 878 x 1778

1000 x 1500 978 x 1478

1000 x 2000 978 x 1978

1200 x 1500 1178 x 1478

1200 x 1800 1178 x 1778

Richtlijnen voor artwork  
PREMIUM whiteboard

HET MENSELIJK 
LICHAAM

Het artworkbestand kan 
worden aangemaakt in 
Photoshop, Illustrator, 
Indesign, QuarkXpress, 
Word, Excel of andere pro-
gramma’s, maar het moet 
altijd als een PDF-bestand 
worden opgeslagen.

Maak het document op de 
gewenste grootte aan.

Alle afbeeldingen/bestan-
den moeten een resolutie 
van minimaal 300 dpi heb-
ben.

Fullcolour artwork en foto’s 
moeten altijd in CMYK 
worden ontworpen. Als 
een ontwerp bedrijfslogo’s 
of andere elementen van 
uw bedrijfsidentiteit bevat, 
moet u waar mogelijk ook 
uw (PMS) kleurcodes 
vermelden.

Ontwerp klaar?

Neem contact op met uw 
Legamaster-dealer voor een 
prijsopgave of om het 
speciaal bedrukte whiteboard 
te bestellen.

Afmetingen van bord

Afmetingen van artwork

minimale afstand tot de randen12mm 12mm

Afmetingen van artwork Checklist voor artworkvereisten
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Ontwerp voor  ACCENTS whiteboards

Wij raden u aan om in uw artworkbestand een minimale afstand van ca. 

10 mm vanaf de randen vrij te houden voor logo’s en/of tekst. Om witte 

lijnen in de buurt van het bordframe te voorkomen, kunnen achtergrond-

kleuren het volledige oppervlak beslaan, helemaal tot aan de rand. Zie de 

onderstaande tabel.

Bij ACCENTS heeft u de mogelijkheid om te kiezen 
voor een bedrukking die doorloopt op de rand*. 
Wanneer u hiervoor kiest kunt u het artworkbestand 
opmaken volgens de ‘Front to back print’ afmetingen.

BORDAFMETINGEN mm AFMETINGEN ‘FRONT PRINT’ 

ARTWORKBESTAND mm

AFMETINGEN ‘FRONT TO BACK 

PRINT’ ARTWORKBESTAND mm

300 x 400 280 x 380  354 x 454

400 x 600 380 x 580  454 x 654

600 x 900 580 x 880  654 x 954

900 x1200 880 x 1180  954 x 1254
 

Richtlijnen voor artwork 
ACCENTS whiteboard

TEAMINFO

Afmetingen van bord

Front print afmetingen

minimale afstand tot de randen10mm 10mm

Artwork measurements

Het artworkbestand kan 
worden aangemaakt in 
Photoshop, Illustrator, 
Indesign, QuarkXpress, 
Word, Excel of andere pro-
gramma’s, maar het moet 
altijd als een PDF-bestand 
worden opgeslagen.

Maak het document op de 
gewenste grootte aan.

Alle afbeeldingen/bestan-
den moeten een resolutie 
van minimaal 300 dpi heb-
ben.

Fullcolour artwork en foto’s 
moeten altijd in CMYK 
worden ontworpen. Als 
een ontwerp bedrijfslogo’s 
of andere elementen van 
uw bedrijfsidentiteit bevat, 
moet u waar mogelijk ook 
uw (PMS) kleurcodes ver-
melden.

Ontwerp klaar?
Neem contact op met uw  
Legamaster-dealer voor een 
prijsopgave of om het speciaal 
bedrukte whiteboard te  
bestellen.

Checklist voor artworkvereisten

*


