
OPMAKEN VAN EEN DRUKKLARE PDF
Algemeen
Vergeet bij het maken van een PDF-
bestand niet om nota te nemen van 
onderstaande dataeisen: 

Afl oopgebied
Gebruik enkel de templates van PartySpace die u 
kan downloaden op www.partyspace.eu, dan hoeven 
er geen extra afl oopgebieden voorzien te worden.

PDF-versies
Wij kunnen PDF-bestanden verwerken in de PDF-
versies PDF 1.3 tot en met PDF 1.7.

PDF-bestand aanmaken
PDF-export vanuit InDesign, Illustrator of Photoshop.
(of uit een ander professioneel lay-out-programma)
Als exportinstellingen dient u bijv. PDF/X-3, PDF/
X-1a of PDF/X-4 te selecteren.

300dpi zorgt voor een strakke afl ijning en scherpe foto’s/logo’s Te lage resolutie zorgt voor mindere printkwaliteit  

RESOLUTIE (VOOR EEN OPTIMAAL PRINTRESULTAAT: 300 DPI)
De uiteindelijke printresolutie (op ware grootte) dient minimum 150dpi te zijn.

FOUTEN IN OPMAAK EN KLEURGEBRUIK
De templates zijn de basis voor de uiteindelijke 
bedrukking. Zorg dus voor een template die volledig 
is. What you see is what you get! 
Aan de hand van de met de templates 
meegeleverde checklist kunt u nagaan of u alle 
stappen heeft voltooid bij het opmaken van de 
template.

SPEL- EN ZETFOUTEN
Alle drukklare documenten worden doorgestuurd 
en dienen door de klant nagelezen te worden. 
Partyspace kan dan ook niet ver antwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele spel- en/of 
zetfouten.



ILLUSTRATOR
• Bewaar als CMYK-document op ware grootte.
• Alle lettertypes omzetten naar lettercontouren.
• Alle gelinkte afbeeldingen/logo’s meesturen of insluiten op de template.
• High Res PDF aanleveren.

PHOTOSHOP
• Een low resolution PDF aanleveren (voor visuele verduidelijking).
• Tekst en logo’s in Photoshop, zijn niet gevectoriseerd. 

Er kan dus pixeling zijn eenmaal geprint op ware grootte.
• Een NIET gelayered Photoshop document aanleveren: 

De JPEG fi le moet een minimum van 150dpi hebben op full size, bij voorkeur 300 dpi.

TIFF
Wanneer u uw drukgegevens als TIFF wilt 
samenstellen, verzoeken wij u rekening te houden 
met de volgende punten:

• Alle lagen moeten tot achtergrondlaag worden 
gereduceerd

• Alfakanalen worden afgewezen
• Voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoer dient u 

een comprimering zonder verlies te gebuiken.

JPG
Let bij de export van JPEG-bestanden op de 
uitvoerkwaliteit. Stel het hoogst 
mogelijke kwaliteitsniveau en  het laagste 
compressiepercentage in, zodat een kwalitatief 
hoogwaardige uitvoer van uw gegevens in druk 
mogelijk is.

Kort overzicht:
• Maximale kwaliteit
• Baseline (standaard)

MAXIMALE INKTBEZETTING
De maximale totale inktbezetting wordt berekend 
uit het totaal van de afzonderlijke kleurkanalen:
Zo zou een donker kleur bijvoorbeeld kunnen 
bestaan uit 82% cyaan, 100% magenta, 100% 
geel en 54% zwart. De totale inktbezetting is dan:
82 % + 100 % + 100 % + 54 % = 336 %

Productietechnisch is een maximale totale 
inktbezetting mogelijk van 275%.

Samenvatting:
Een inktbezetting van 275% dient niet te worden 
overschreden.



Om foutieve of ongewenste drukresultaten te voorkomen 
dient u bovenstaande richtlijnen nauwkeurig te volgen.

We kunnen u enkel een kwalitatief eindproduct 
garanderen als aan al deze regels wordt voldaan.

AUTEURSRECHT/COPYRIGHT
Bij het gebruik van geregistreerde merken 
& merknamen, logo’s met auteursrechten, 
lettertypes met auteursrechten of beelden die 
gebonden zijn aan licenties of auteursrecht is 
steeds de opdrachtgever verantwoordelijk. 

LETTERTYPES EN LOGO’S
Lettertypes dienen steeds te worden omgezet naar 
lettercontouren. Bepaalde lettertypes zijn immers 
niet zomaar beschikbaar en worden in dat geval 
vervangen door een standaard lettertype.
Ook logo’s worden bij voorkeur vectorieel (.ai, .eps 
of .pdf) aangeboden, niet in jpg- of png-formaat.

EIGEN ONTWERP OF 
ONTWERP DOOR PARTYSPACE
De grafi sche afdeling van PartySpace maakt 
voor een meerprijs van 41,32€ (excl. btw) een 
ontwerp naar uw wensen dat volledig voldoet aan 
alle technische vereisten. U levert gewoon de 
nodige teksten, beelden en logo’s aan en wij zorgen 
voor het ontwerp. Alles wordt tot in de puntjes 
gecontroleerd en uitgewerkt.
Wanneer u verkiest om met een eigen 
ontwerpbureau te werken of zelf een ontwerp te 
maken, dan moeten bovenstaande regels absoluut 
gevolgd worden. In dit geval bent u uiteraard 
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
aangeleverde fi les.

• Artwork liefst opmaken in Illustrator CS of CC en een High Resolution PDF aanleveren. 

• Gebruik voor foto’s Photoshop CS of CC met een minimum van 150dpi op 100%. 

• Lettertypes altijd omzetten in lettercontouren

• Voor specifi eke kleuren bij voorkeur een Pantone-referentie (Coated, bv. Pantone 485C) meesturen. 

Zo kunnen we eventuele kleurverschillen vermijden bij het drukken.

Zonder Pantone-referentie (enkel CMYK) kunnen we kleine kleurverschillen niet uitsluiten.

• Artwork kan aangeleverd worden via mail, WeTransfer.com of USB-stick.

GEBRUIK STEEDS DE TEMPLATES VAN PARTYSPACE! JE KAN ZE DOWNLOADEN 
OP WWW.PARTYSPACE.EU/DOWNLOADS OF VRAAG ZE OP VIA MAIL.

LEVERINGSTIJDEN
De normale levertijden bedragen 2 weken voor 
hoezen en 3 weken voor tenten en vlaggen.
Let wel, dit zijn productietijden! Er wordt dus pas 
gerekend vanaf het defi nitieve OK op het ontwerp.

Voor dringende zaken kan er uiteraard ook sneller 
geleverd worden, maar leveringen per EXPRESS 
hebben een meerprijs. 
We geven u graag meer info hierover.



ENKELZIJDIGE BEDRUKKING
Zijwanden en dakzeilen in polyester zijn 
lichtdoorlatend. Hou er dus rekening mee dat 
een enkelzijdige bedrukking steeds een beetje 
doorschijnt aan de binnenkant.

DUBBELZIJDIGE BEDRUKKING
POLYESTER kan dubbelzijdig bedrukt worden via 
sublimatie, maar dan worden er twee doeken 
aan elkaar gestikt. Er worden hier 2 zijwanden 
aangerekend én 2 bedrukkingen.

SAFETY ZONE
Het volledige doek kan bedrukt worden, maar let 
wel op. De zone binnen de zwarte streeplijnen is de 
‘safety-zone’ (=donker groen). Dit wil zeggen dat alle 
teksten en logo’s beter binnen deze zone komen te 
staan. Buiten de streeplijnen (=licht groen) kunnen 
beelden zeker doorlopen, maar bovenaan en aan 
de zijkanten komen velcro-strips. Deze strips 
worden op de bedrukte zijwanden gestikt.
Hierdoor kunnen teksten en/of logo’s die buiten de 
safety-zones komen, wegvallen.

  

KLEURGARANTIE
Om de juistheid van de geprinte kleuren te 
kunnen garanderen, moeten de Pantone Coated 
referenties meegestuurd worden.

VERSCHIL TUSSEN RAMEN EN DEUREN
Het spreekt voor zich dat de zones waar ramen 
komen (=blauwe streeplijn) niet bedrukt worden. 
Hier komt een transparante PVC.

Deuren daarentegen worden absoluut wél bedrukt. 
Het ontwerp voor een zijwand met deur (=rode 
streeplijn) kan dus gewoon doorlopen.

Raam

Deur

     Dit voorbeeld is een zijwand van 3x3 met raam



ÉÉN FILE AANLEVEREN
Om misverstanden te vermijden, vragen we om enkel 
te werken op de templates van PartySpace die u kan 
downloaden op www.partyspace.be. 
Gelieve het ontwerp niet op te splitsen in 
verschillende losse pdf’s. Bij opgesplitste fi les 
kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele foute prints. Eén ontwerp is gelijk aan 
één fi le.

TE ZWAAR VOOR ÉÉN FILE?
Wanneer zware fi les uitzonderlijk toch in stukken 
worden doorgestuurd ipv in de standaard templates, 
dan moeten de bestandsnamen verwijzen naar het 
gebruik ervan (bijv. left_wall_outside_panel.pdf). Deze 
benamingen vindt u terug op de template zelf.
Wanneer u wilt dat dezelfde afbeelding tweezijdig wordt 
gedrukt, geeft u dat duidelijk in de bestandsnaam aan 
(bijv. left_inside_and_outside_panel.pdf). 
Hetzelfde geldt wanneer eenzelfde afbeelding op 
meerdere zijden wordt gedrukt 
(bijv. all_inside_panels.pdf).

WE DRUKKEN WAT U AANLEVERT
De tent wordt geproduceerd volgens de template 
die u aanlevert. Wenst u de tent in één van onze 
standaardkleuren, kleur dan de vlakken meteen in de 
correcte standaardkleur in. 

PLOOITENT - TENTE PLIANTE - FOLDING MARQUEE3x3m

La maquette est imprimée dans des couleurs CMJN.
Veuillez convertir les couleurs PMS ou RVB en CMJN.
Lors de l'impression de légères variations de couleurs vis-à-vis 
l'affichage à l'écran peuvent se produire 
Placez la mise en page dans la couche prédéterminée de ce document.
La maquette est réalisée sur une échelle de 10%. 
La résolution minimale pour garantir une impression de bonne qualité, 
doit atteindre minimum 300 dpi. 

Het ontwerp wordt geprint in CMYK-kleuren.
Gelieve alle PMS- of RGB-kleuren om te zetten naar CMYK.
Lichte kleurvariaties ten opzichte van de weergave op het scherm,
kunnen zich voordoen tijdens het drukproces.
Plaats het ontwerp in de voorbestemde layer van dit document.
Deze template is opgemaakt op een schaal van 10%.
Als het aangeleverde artwork op deze template 300dpi is, 
dan is dit de minimum vereiste resolutie voor een kwalitatieve finale print.

All artwork is printed in CMYK colourspace. Please convert 
all PMS or RGB artwork to an equivalent CMYK breakup. 
Please be aware that slight colour variation from a monitor output
may occur in the printing process. 
Place artwork in the designated layer of this document.
This template is designed at a 10% scale of the final product. 
Rasterised artwork supplied at 300dpi to suit this template size 
is the minimum requirement for a high quality final print.
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

PARTYSPACE

LABELFABRIC COLOURS - POLYESTER

Light Grey

CMYK - 4-0-11-21
Pantone - Cool Gray 3 C

Cream

CMYK - 5-6-35-10
Pantone - 4535 C

Fluo pink

CMYK - 0-100-0-0
Pantone - Process Magenta

Tomato Red

CMYK - 15-100-100-0
Pantone - 485 C

Purple

CMYK - 43-93-0-15
Pantone - 512 C

Lime Green

CMYK - 64-0-100-9
Pantone - 7737 C

Maroon

CMYK - 35-100-65-43
Pantone - 7421 C

Orange

CMYK - 0-64-100-0
Pantone - 1585 C

Light Blue

CMYK - 100-72-0-18
Pantone - 7687 C

Dark Blue

CMYK - 100-47-0-72
Pantone - 2767 C

Sand

CMYK - 34-35-35-32
Pantone - Warm Gray 8 C

Ivory

CMYK - 3-0-42-3
Pantone - 0131 C

Green

CMYK - 93-0-79-56
Pantone - 357 C

Red

CMYK - 0-100-65-40
Pantone - 7427 C

Black

CMYK - 63-16-51-100
Pantone - 426 C

White

CMYK - 0-0-0-0
Pantone - White

Yellow

CMYK - 0-21-93-1
Pantone - 7405 C

BLACK
SUBLIMATION

FABRIC
NO LABEL

OTHER LABEL

.......................

BELANGRIJKE OPMERKING
Bij volle wanden is het absoluut noodzakelijk dat de 
stippellijnen van ramen en/of deuren weggehaald 
worden van het ontwerp. Indien deze blijven 
staan kunnen in de productiefase misverstanden 
optreden. Check dus steeds nog even of er 
geen overbodige stippellijnen van ramen en deuren 
blijven staan. 

EXTRA DAKZEILEN EN/OF ZIJWANDEN
Het is uiteraard steeds mogelijk om bij een 
bestelling meer dan de gebruikelijke 4 zijwanden 
en één dakzeil te bestellen. Gelieve dan wel extra 
templates door te sturen voor de 
extra bedrukkingen. 

DRUKKEN IS ALTIJD OP WIT DOEK
Voor het bedrukken van zijwanden of een dak, 
wordt steeds gestart met een WIT DOEK 
(voorbeeld 1). Bij een bedrukking met zwarte 
achtergrond wordt echter met een ZWART DOEK 
gewerkt. Hierbij is de binnenzijde van het doek ook 
zwart (voorbeeld 2). 

Ook gekleurde zijwandensets zijn bij ons op stock. 
(1 deur, 2 ramen, 1 volle wand). Deze onbedrukte 
standaardsets zijn altijd langs beide zijden in 
dezelfde kleur. 

VOORBEELD 1
Bedrukte zijwand met 

standaard witte achterkant

VOORBEELD 2 - Bedrukt dak met zwarte achterkant



Kiest u voor één van onze standaardkleuren als 
zeilkleur voor niet-bedrukte onderdelen of als 

achtergrondkleur voor de bedrukte delen, verplaats 
dan het vinkje naar het gewenste kleurvak

Si vous choisissez une des couleurs standard 
comme couleur de bâche pour les éléments non-
imprimés ou comme couleur de base, déplacez la 

coche à la boîte de votre choix.

Binnenzijde bedrukt(e) dakzeil en/of zijwanden zwart?
Vak “White sublimation fabric” verwijderen.

Binnenzijde bedrukt(e) dakzeil en/of zijwanden wit?
Vak “Black sublimation fabric” verwijderen.

Intérieur du toit et/ou parois latérales imprimé(es) noir?
Enlevez la boîte “White sublimation fabric”

Intérieur du toit et/ou parois latérales imprimé(es)blanc?
Enlevez la boîte “Black sublimation fabric”

Bij gebruik van Pantone-kleuren voor uw bedrukking kunnen deze hier 
ingevuld worden. (Grijze vlak inkleuren + Pantone-nummer invullen)
Let wel: enkel Pantone Solid Coated!

En cas d’usage des couleur Pantone, on peut les remplir ici. 
(Coloriser boîte grise + remplir le numéro Pantone)
Attention: seulement Pantone Solid Coated!

Bij bedrukte schuine dakzijde: vak “Plain” verwijderen.
Bij niet-bedrukte schuine dakzijde: vak “Print” verwijderen.

Impression sur le toit hors les lambrequins: enlevez la boîte “Plain”.
Toit non-imprimé: enlevez la boîte “Print”.

Bij bedrukte verticale boord: vak “Plain” verwijderen.
Bij niet-bedrukte verticale boord: vak “Print” verwijderen.

Impression sur les lambrequins: enlevez la boîte “Plain”.
Lambrequins non-imprimé: enlevez la boîte “Print”.

Verwijder (in het geval van bedrukte zijwanden) onnodige 
aanduidingen voor raam en/of deur

(En cas de parois latérales imprimées) Enlevez des indications 
inutiles des fenêtres et/ou portes.
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PLOOITENT - TENTE PLIANTE - FOLDING MARQUEE3x3m

La maquette est imprimée dans des couleurs CMJN.
Veuillez convertir les couleurs PMS ou RVB en CMJN.
Lors de l'impression de légères variations de couleurs vis-à-vis 
l'affichage à l'écran peuvent se produire 
Placez la mise en page dans la couche prédéterminée de ce document.
La maquette est réalisée sur une échelle de 10%. 
La résolution minimale pour garantir une impression de bonne qualité, 
doit atteindre minimum 300 dpi. 

Het ontwerp wordt geprint in CMYK-kleuren.
Gelieve alle PMS- of RGB-kleuren om te zetten naar CMYK.
Lichte kleurvariaties ten opzichte van de weergave op het scherm,
kunnen zich voordoen tijdens het drukproces.
Plaats het ontwerp in de voorbestemde layer van dit document.
Deze template is opgemaakt op een schaal van 10%.
Als het aangeleverde artwork op deze template 300dpi is, 
dan is dit de minimum vereiste resolutie voor een kwalitatieve finale print.

All artwork is printed in CMYK colourspace. Please convert 
all PMS or RGB artwork to an equivalent CMYK breakup. 
Please be aware that slight colour variation from a monitor output
may occur in the printing process. 
Place artwork in the designated layer of this document.
This template is designed at a 10% scale of the final product. 
Rasterised artwork supplied at 300dpi to suit this template size 
is the minimum requirement for a high quality final print.
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

PARTYSPACE

LABELFABRIC COLOURS - POLYESTER

Light Grey

CMYK - 4-0-11-21
Pantone - Cool Gray 3 C

Cream

CMYK - 5-6-35-10
Pantone - 4535 C

Fluo pink

CMYK - 0-100-0-0
Pantone - Process Magenta

Tomato Red

CMYK - 15-100-100-0
Pantone - 200 C

Purple

CMYK - 43-93-0-15
Pantone - 512 C

Lime Green

CMYK - 64-0-100-9
Pantone - 7737 C

Maroon

CMYK - 35-100-65-43
Pantone - 7421 C

Orange

CMYK - 0-64-100-0
Pantone - 1585 C

Light Blue

CMYK - 100-72-0-18
Pantone - 7687 C

Dark Blue

CMYK - 100-47-0-72
Pantone - 2767 C

Sand

CMYK - 34-35-35-32
Pantone - Warm Gray 8 C

Ivory

CMYK - 3-0-42-3
Pantone - 0131 C

Green

CMYK - 93-0-79-56
Pantone - 357 C

Red

CMYK - 0-100-65-40
Pantone - 7427 C

Black

CMYK - 63-16-51-100
Pantone - 426 C

White

CMYK - 0-0-0-0
Pantone - White

Yellow

CMYK - 0-21-93-1
Pantone - 7405 C
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KLEURGARANTIE
Om de juistheid van de geprinte kleuren te 
kunnen garanderen, moeten de Pantone Coated 
referenties meegestuurd worden.

SAFETY ZONE
De volledige vlag kan bedrukt worden, maar let 
wel op. De zone binnen de grijze streeplijnen is 
de ‘safety-zone’. Dit wil zeggen dat alle teksten en 
logo’s binnen deze zone moeten komen te staan. 
Deze safety-zone vind je terug op onze templates 
(www.partyspace.be/downloads).
Wanneer beelden gebruikt worden, dan is het 
aangeraden om een afl oop te voorzien van 
minimum 20mm.

ENKELZIJDIGE BEDRUKKING
Vlaggen zijn gemaakt uit polyester en zijn 
lichtdoorlatend. Een enkelzijdige bedrukking is dus 
ook zichtbaar aan de andere kant (in spiegelbeeld).

DUBBELZIJDIGE BEDRUKKING
Onze vlaggen kunnen zowel enkelzijdig als 
dubbelzijdig bedrukt worden. Bij dubbelzijdige 
bedrukking worden er twee doeken aan elkaar 
gestikt met een zwart doek tussen. 

MASTSLEUF
Alle types vlaggen worden voorzien van een zwarte 
of witte mastsleuf (of sloofband).

Voorkant      Achterkant

Zichtbare zone van de vlag
Veilige zone voor tekst en logo
Afl oop

ECLIPS SOLAR TEARDROP
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FILE AANLEVEREN
Om misverstanden te vermijden, vragen we om 
enkel te werken op de templates van PartySpace 
die u kan downloaden op www.partyspace.be. 

Bij enkelzijdige bedrukking moet de onbedrukte 
zijde uiteraard weggelaten worden uit de template.

Dubbelzijdige bedrukking Enkelzijdige bedrukking



BEDRUKKING
Voor het bedrukken van hoezen zijn er eigenlijk 
geen beperkingen.Je kan zowel met tekst, logo’s, 
grafi sche elementen als foto’s werken. Of je eigen 
corporate kleur kiezen. En dit zowel voor de hoes 
als voor de topcover.

KLEURGARANTIE
Om de juistheid van de geprinte kleuren te kunnen 
garanderen, moeten de Pantone Coated referen-
ties meegestuurd worden.

SCHAARPOOT of CENTRALE POOT
Er is een verschil in de opmaak voor een hoes van 
een tafel met centrale poot of een schaarpoot.
Let er dus steeds op dat je de juiste template ge-
bruikt.

SAFETY ZONE
De volledige hoes kan bedrukt worden, maar let 
wel op. De zone binnen de rode streeplijnen is de 
‘safety-zone’. Dit wil zeggen dat alle teksten en 
logo’s beter binnen deze zone komen te staan. 
Buiten de streeplijnen kunnen beelden zeker door-
lopen, maar bij het verknippen en monteren kan 
er altijd enkele mm verschil zitten. Vandaar de 
safety-zone. U vind deze safety-zones terug op onze 
templates.

Centrale poot

_ pcs

_ pcs

_ / _ / 2015
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

_ pcs

_ pcs

_ / _ / 2015
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

FILE AANLEVEREN
Om misverstanden te vermijden, vragen we om 
enkel te werken op de templates van PartySpace 
die u kan downloaden op www.partyspace.be. 



BEDRUKKING
De strandstoelen worden gedrukt in hetzelfde 
materiaal als de tenten. Dit wil zeggen dat 
er ook wordt gestart vanaf een wit of zwart 
doek, afhankelijk van witte, gekleurde of zwarte 
achtergrond in de bedrukking.

Ook hier dient er dus opnieuw aangegeven te 
worden welk doek er moet worden gebruikt (white 
of black sublimation fabric)

KLEURGARANTIE
Om de juistheid van de geprinte kleuren te 
kunnen garanderen, moeten de Pantone Coated 
referenties meegestuurd worden.

SAFETY ZONE
De volledige strandstoel kan bedrukt worden, maar 
let wel op. De zone binnen de groene streeplijnen 
is de ‘safety-zone’. Dit wil zeggen dat alle teksten 
en logo’s binnen deze zone moeten komen te 
staan. Wanneer er foto’s worden gebruikt van 
personen die op de volledige strandstoel moeten 
komen, zorg er dan zeker voor dat er voldoende 
achtergrond aanwezig is. Het doek wordt aan beide 
zijden immers éénmaal rond de bevestigingspunten 
van het frame gedraaid, waardoor een deel van de 
afbeelding zal wegvallen. Vandaar de safety-zone. U 
vind deze safety-zones terug op onze templates.

FILE AANLEVEREN
Om misverstanden te vermijden, vragen we om 
enkel te werken op de templates van PartySpace 
die u kan downloaden op www.partyspace.be. 
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Sleeve: 2 cm flat

Sleeve: 2 cm flat
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COLOUR REFERENCES ARTWORKPOLYESTER TENT FABRIC

41 cm

38 cm

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

BLACK
SUBLIMATION

FABRIC


