
✔ Bestandsformaat:
51,5 x 39,1 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 30,5 cm

✔ Vulhoogte: 4,0 mm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand

81

73,0 mm

305,0 mm

78,0 mm

511,0 mm

515,0 mm

38
7,

0 
m

m

39
1,

0 
m

m4,0 mm

4,
0 

m
m

Achterzijde                            Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
51,5 x 39,1 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 30,5 cm

✔ Vulhoogte: 4,0 mm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
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Achterzijde                            Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
51,5 x 39,1 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 30,5 cm

✔ Vulhoogte: 4,0 mm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.
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Achterzijde                            Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
50,7 x 38,4 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 30,5 cm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand
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Achterzijde                            Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
50,7 x 38,4 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 30,5 cm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand
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Achterzijde                            Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
50,7 x 38,4 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 30,5 cm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand
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Achterzijde                           Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
51,4 x 39,4 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 31,0 cm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand
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Achterzijde                             Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
51,4 x 39,4 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 31,0 cm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand
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Achterzijde                             Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak



✔ Bestandsformaat:
51,4 x 39,4 cm

✔ Eindformaat (gesloten)
21,5 x 31,0 cm

Afloop

Vouwlijn

LET OP:

✔ 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.

✔ Deze schets is niet 100% in 
verhouding.

✔ Data gegevens vindt u onder de
tab downloads.

Mappen
DIN-A4 - Staand

90

510,0 mm

514,0 mm

Achterzijde                             Voorzijde

DRUKOPTIES:

✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color

PAPIERSOORTEN:

✔ 300 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 400 grams satijn karton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2 of 3 
✔ 280 grams Sulfaatkarton -  Veredeling mogelijk. optie 1, 2, 3 of 4
✔ 250 grams HVO -  Geen veredeling mogelijk.
✔ 300 grams Recyclingkarton -  Geen veredeling mogelijk.

OPTIES:

1. voorzien van een beschermende laklaag (gratis)
2. 1 of 2-zijdig mat laminaat
3. 1 of 2-zijdig glans laminaat
4. 1-zijdig hoogglans lak


