DESIGN RICHTLIJNEN

Tafelkleed met logo

Aanleverspecificaties :
- CMYK kleuren
- Teksten omgezet in lettercontouren
- 2mm bleed
- Resolutie (voor foto’s/afbeeldingen): minimaal 100dpi, maximaal 360dpi
- Aanleveren bestanden als: PDF, AI, EPS, TIF, JPG, PSD

Formaat bepalen :

Tafel:

Berekening formaat tafelkleed:
+ 70 cm per zijde

1. Meet je tafel op

lengte - 200cm
+ 70 cm per zijde

breedte - 100cm

+ 70 cm per zijde

lengte tafel (200cm)
+ stof tot aan de grond per zijde (70cm x 2)
= lengte tafelkleed (340cm)
breedte tafel (100cm)
+ stof tot aan de grond per zijde (70cm x 2)
= breedte tafelkleed (240cm)

Formaat tafelkleed: 340x240 cm (lxb)
Marktkraam:

Formaat Tafel (2x1 mtr)

+ 70 cm per zijde
+ 70 cm per zijde

Formaat Tafel: 200x100 cm (lxb)

2. Tel de overlap per zijde er bij op
Voor een tafelkleed tot ongeveer aan de grond tellen we er 70cm per zijde bij,
of 140 cm in de lengte en breedte).
Bij marktkramen die tegen elkaar geplaatst worden, heeft men geen stof nodig
aan de zijkanten, en tel je dus enkel 140 cm in de breedte erbij.

Formaat Marktkraam (2x1 mtr)

+ 70 cm per zijde

Berekening formaat marktkraam tafelkleed:
lengte tafel (200cm) = lengte tafelkleed (200cm)
breedte tafel (100cm) + stof tot aan de grond
beide zijden (140cm) = breedte tafelkleed (240cm)

Formaat tafelkleed: 200x240 cm (lxb)

Ideeën voor designs :
Optie A: logo op de voorzijde

Tafel

Optie C: logo op de bovenzijde

Optie B: logo op de voor- en achterzijde

Tafel

Optie D: all-over bedrukt met logo
(extra opmaakkosten + € 35,-)

Tafel

Optie E: volledig bedrukt met uw eigen ontwerp.
Ontwerp zelf aan te leveren of door ons op te maken
(opmaakkosten € 75,- per uur)

* kleur van het tafelkleed kan naar wens bepaald worden

Tafel
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