Zelfkopiërend

Papiermogelijkheden:
✔ Bovenvel - 80 grams wit
✔ Middenvel - 61 grams
wit, blauw, geel, rose of groen
✔ Ondervel - 54 grams
wit, blauw, geel, rose of groen

A4

✔ Bestandsformaat: (incl. 2 mm afloop)
21,4 x 30,1 cm
✔ Eindformaat: 21,0 x 29,7 cm

297,0 mm

301,0 mm

✔ Zekerheidsafstand
2 mm: Afstand van teksten en informatie
van de rand van het eindformaat, dit
voorkomt ongewenst snijden in tekst.
✔ Andere formaten mogelijk.
Vul het formulier “offerte
afwijkend aantal” in.

Afloop
Zekerheidsafstand

210,0 mm

214,0 mm

LET OP:
DRUKOPTIES:

EXTRA OPTIES:

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

1-zijdig in 1 PMS kleur
1-zijdig in 2 PMS kleuren
1-zijdig in 3 PMS kleuren
1-zijdig in 4 PMS kleuren
1-zijdig full-color

OPTIE:
✔ Achterzijde in zwart
✔ Achterzijde in 1 PMS kleur

1 Perforatielijn (scheurlijn)
2 Boorgaten (ordner)
4 Boorgaten (ordner)
1 Nummer in zwart cross genummerd (bovenste vel
wordt genummerd en hierdoor
krijgt de hele set het gelijke
nummer)
✔ Variatie van bovengenoemde opties
✔ Gelijmd als sets
✔ Gelijmd als bloks à 25 of 50 sets

✔ Afloop zoals aangegeven
toevoegen (2-3 mm).
✔ Achtergrond kleuren, foto’s en
tekeningen tot aan de rand van het
bestandsformaat laten doorlopen,
inclusief afloop.
✔ Bij de productie kunnen door snijden,
stansen en vouwen toleranties ontstaan.
✔ Data gegevens vindt u onder de tab
downloads.

Zelfkopiërend

Papiermogelijkheden:
✔ Bovenvel - 80 grams wit
✔ Middenvel - 61 grams
wit, blauw, geel, rose of groen
✔ Ondervel - 54 grams
wit, blauw, geel, rose of groen

A5

✔ Bestandsformaat: (incl. 2 mm afloop)
15,2 x 21,4 cm
✔ Eindformaat: 14,8 x 21,0 cm

210,0 mm

214,0 mm

✔ Zekerheidsafstand
2 mm: Afstand van teksten en informatie
van de rand van het eindformaat, dit
voorkomt ongewenst snijden in tekst.
✔ Andere formaten mogelijk.
Vul het formulier “offerte
afwijkend aantal” in.

Afloop
Zekerheidsafstand

148,0 mm

152,0 mm

LET OP:

DRUKOPTIES:

EXTRA OPTIES:

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

1-zijdig in 1 PMS kleur
1-zijdig in 2 PMS kleuren
1-zijdig in 3 PMS kleuren
1-zijdig in 4 PMS kleuren
1-zijdig full-color

OPTIE:
✔ Achterzijde in zwart
✔ Achterzijde in 1 PMS kleur

1 Perforatielijn (scheurlijn)
2 Boorgaten (ordner)
4 Boorgaten (ordner)
1 Nummer in zwart cross genummerd (bovenste vel
wordt genummerd en hierdoor
krijgt de hele set het gelijke
nummer)
✔ Variatie van bovengenoemde opties
✔ Gelijmd als sets
✔ Gelijmd als bloks à 25 of 50 sets

✔ Afloop zoals aangegeven
toevoegen (2-3 mm).
✔ Achtergrond kleuren, foto’s en
tekeningen tot aan de rand van het
bestandsformaat laten doorlopen,
inclusief afloop.
✔ Bij de productie kunnen door snijden,
stansen en vouwen toleranties ontstaan.
✔ Data gegevens vindt u onder de tab
downloads.

