
Beachflag Wind A. Opmaak bestand

B. Aanleveren bestand

Belangrijke tekst /  beelden binnen de
groene stippellijn plaatsen i.v.m. confectie.

1.  Alle afmetingen en hulplijnen (rood, groen, blauw & zwart) 
 verwijderen.

2.  Op ware grootte in PDF via e-mail / YouSendit / WeTransfer.

C. Afmetingen

- 89 x 165 cm
- 89 x 200 cm
- 89 x 240 cm
- 89 x 290 cm
- 89 x 345 cm
- 89 x 395 cm
- 89 x 450 cm

Er wordt geconfectioneerd op de rode lijn.
Dit is het netto eindformaat.

De blauwe stippellijn is de outline van het aan 
te leveren bestand. Dit is inclusief 1 cm afloop. 
De tunnel wordt meegeprint.

- 91 x 167 cm
- 91 x 202 cm
- 91 x 242 cm
- 91 x 292 cm
- 91 x 347 cm
- 91 x 397 cm
- 91 x 452 cm

D. Afmetingen inclusief 1 cm afloop



16
5 

cm

89 cm

10,5 cm

89 x 165 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 167 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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cm

89 cm

10,5 cm

89 x 200 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 202 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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cm

89 cm

10,5 cm

89 x 240 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 242 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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cm

89 cm

10,5 cm

89 x 290 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 292 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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cm

89 cm

10,5 cm

89 x 345 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 347 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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cm

89 cm

10,5 cm

89 x 395 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 397 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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cm

89 cm

10,5 cm

89 x 450 cm
1 cm afloop rondom
Aanleveren op: 91 x 452 cm

Teksten en logo’s
niet buiten de
groene stippellijn!
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