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Whiteboards 
zonder frame

Specials
Het bepalen van het formaat van het drukbestand  van afwijkende bordformaten 
(specials) is eenvoudig op 2 manieren te berekenen.

Rekenvoorbeeld specials:

Buitenmaat bord: 85x145 cm
Formaat drukbestand = bordmaat - 18 mm
85x145 cm - 18 mm = 832x1432 mm

Binnenmaat/zichtmaat bord: 85x145 cm
Formaat drukbestand = bordmaat + 12 mm
85x145 cm + 12 mm = 862x1462 mm

Sjablonen
Smit Visual stelt voor standaard bordformaten sjablonen 
beschikbaar waarin het drukbestand gemaakt kan worden. 
In deze InDesign documenten zijn alle bovengenoemde 
basisinstellingen al meegenomen. U kunt de sjablonen vinden 
op onze website door hier rechts op het icoon te klikken.

U wilt zelf uw eigen bord ontwerpen? Houd u bij het ontwerp rekening met de volgende zaken:

• Het bestand dient als volgt te worden aangeleverd:
 – Bij voorkeur een hoge resolutie PDF, EPS of vector-bestand.
 – Foto’s in TIF of EPS met minimale resolutie van 150 dpi op 100% (ware grootte).
 – Lettertypes altijd omzetten naar lettercontouren/outlines/krommen
 – Kleuren: CMYK (RGB en PMS-kleuren moeten omgezet zijn naar CMYK). Omzetten naar CMYK 

kan een kleurafwijking veroorzaken. Begin dus wanneer mogelijk vanuit CMYK te ontwerpen.
 – Voor Adobe programma’s raden we de voorinstelling ‘Europa, prepress 3’ aan.
 – Kleurprofiel CMYK: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
 – Kleurprofiel RGB: AdobeRGB(1998)

• Zorg voor een afloop van 6 mm.
• Houd aan de binnenkant een marge van 6 mm aan. Dit kader kan gebruikt worden voor de 

functionele bedrukking. 
• Maximale afmeting te bedrukken bord is: 120x300 cm.
• Extra kosten worden berekend, indien bestanden moeten worden aangepast, omdat er niet 

volgens specificaties is aangeleverd.
• De aangeleverde drukbestanden worden te allen tijde gecontrolleerd door onze DTP-afdeling. 

Indien er iets in het ontwerp aangepast moet worden, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.  
Uw bord wordt pas geproduceerd ná uw akkoord op de aanpassing.

Whiteboards met frame

U wilt zelf uw eigen bord ontwerpen? Houd u bij het ontwerp rekening met de volgende zaken:

• Het bestand dient als volgt te worden aangeleverd:
 – Bij voorkeur een hoge resolutie PDF, EPS of vector-bestand.
 – Foto’s in TIF of EPS met minimale resolutie van 150 dpi op 100% (ware grootte).
 – Lettertypes altijd omzetten naar lettercontouren/outlines/krommen
 – Kleuren: CMYK (RGB en PMS-kleuren moeten omgezet zijn naar CMYK). Omzetten naar CMYK 

kan een kleurafwijking veroorzaken. Begin dus wanneer mogelijk vanuit CMYK te ontwerpen.
 – Voor Adobe programma’s raden we de voorinstelling ‘Europa, prepress 3’ aan.
 – Kleurprofiel CMYK: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
 – Kleurprofiel RGB: AdobeRGB(1998)

• Zorg voor een afloop van 5 mm.
• Houd aan de binnenkant een marge van 5 mm. Dit kader kan gebruikt worden voor de functionele 

bedrukking. 
• Maximale afmeting te bedrukken bord is: 1172x2975 mm.
• Extra kosten worden berekend, indien bestanden moeten worden aangepast, omdat er niet 

volgens specificaties is aangeleverd.
• De aangeleverde drukbestanden worden te allen tijde gecontrolleerd door onze DTP-afdeling. 

Indien er iets in het ontwerp aangepast moet worden, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Uw 
bord wordt pas geproduceerd ná uw akkoord op de aanpassing.

Sjablonen
Smit Visual stelt voor standaard bordformaten 
sjablonen beschikbaar waarin het drukbestand gemaakt 
kan worden. In deze InDesign documenten zijn alle 
bovengenoemde basisinstellingen al meegenomen. U 
kunt de sjablonen vinden via de links in de tabellen op de 
volgende pagina.

Specials
Het bepalen van het formaat van het 
drukbestand  van afwijkende bordformaten 
(specials) is eenvoudig te berekenen.

Rekenvoorbeeld specials:

Gewenst bordformaat: 65x183 cm
Formaat drukbestand = bordmaat + 2 cm 
(10 mm rondom)
65x183 cm + 2 cm = 67x185 cm

https://www.dropbox.com/sh/pga7gda8sdqyl9x/AABTXv1yzTEAzS95cHqlixSRa?dl=0 
https://www.dropbox.com/sh/dlnvi3zqu6ibeef/AAD7CuYeel4DCIle1DKgcNOFa?dl=0 
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Hulp nodig?
Onze ontwerpers 
helpen graag. 
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