Aanleverspecificaties

Abri formaten
Formaten
Afficheformaat:

Breedte 118,5

x

hoogte 175,0 cm.

Zichtbaar oppervlak:

Breedte 114,0

x

hoogte 170,0 cm.

Opmaak: 	We raden je aan om essentiële afbeeldingen en teksten ruim binnen het zichtbare oppervlak te
plaatsen zodat er altijd optimale zichtbaarheid is.

Digitaal bestand aanleveren

(Indien Hillenaar Outdoor de affiches produceert)

Schaal:

20% (formaat: 23,7 x 35,0 cm).

Resolutie:

450 dpi (op schaalformaat).

Soort:	PDF met 5 mm afloop.
Kleuropmaak:

CMYK.

Aanleveren bestand:	Via wetransfer.com naar materiaal@hillenaar.com. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
campagne.
Kleurproef:	Indien een kleurproef (Isocoated V2 of FOGRA 39) niet of niet tijdig is aangeleverd, vervalt de
aansprakelijkheid voor eventuele afwijkingen.

Affiches aanleveren

(Indien je zelf affiches aanlevert)

Materiaal: 	Gestreken papier van 135-150 gram, speciaal diffuus voor lichtbakken.
Tegendruk:

Ja, tenzij digitaal geprint.

Aantal: 	Volgens boeking plus reserve geldt: < 1.000 vakken: 30% reserve
				

> 1.000 vakken: 20% reserve

Aanleveren affiches:	Voor rekening en risico cliënt. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de campagne.
Bij voorkeur plano op pallet, voorzien van telstroken om de 50 affiches. In het geval van meerdere uitingen, dit duidelijk zichtbaar aangeven.
Aanleveradres:	Outdoor Furniture Services
O.v.v. adverteerder en ordernummer
De Ooyen 25
4191 PB Geldermalsen

Hoe moet ik het bestand opmaken?
Zie volgende pagina voor de opmaakinstructies.

Drukwerk?
Wij regelen het graag voor je!
Bel ons: +31 (0) 85 486 11 22
of mail naar materiaal@hillenaar.com.
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		 20%			

20%

Afficheformaat:

Breedte

118,5 cm

23,7 cm

x

hoogte

175,0 cm

35,0 cm

Zichtbaar oppervlak:

Breedte

114,0 cm

22,8 cm

x

hoogte

170,0 cm

34,0 cm

LET OP:

Hieronder zie je een opmaakinstructie voor de opmaak op basis van een Abri formaat.
Het affiche dient 20% geschaald opgemaakt te worden dus het opmaak bestand is 23,7 x 35,0 cm (wit kader).
Bij de uiteindelijke pdf komt 5 mm afloop (gedeelte buiten het witte kader).

Afficheformaat: 23,7 cm

Zichtbaar oppervlak: 34,0 cm

Afficheformaat: 35,0 cm

Zichtbaar oppervlak: 22,8 cm

Voor optimale zichtbaarheid raden wij aan
essentiële tekst of afbeeldingen ruim binnen
het zichtbaar oppervlak te plaatsen.

■ Zichtbaar oppervlak

■ Afficheformaat

■ Afloop

