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ALGEMEEN

ALLE templates worden opgemaakt in Adobe Illustrator. Gebruik dus indien mogelijk ook Illustrator voor de plaatsing van uw 
ontwerp (GEEN Photoshop of Indesign). Hou ook rekening met volgende richtlijnen bij de opmaak van uw ontwerp:

• Bewaar als CMYK-document. (Menu Bestand, documentkleurmodus, CMYK)
• Alle lettertypes omzetten naar lettercontouren (Mac: CMD+SHIFT+O, Windows: CTRL + SHIFT + O).
• Alle gelinkte afbeeldingen/logo’s meesturen of insluiten op de template.
• Plaats alle grafische opmaak in de laag “ARTWORK”
• High Res PDF aanleveren.

EXTRA RICHTLIJNEN BIJ DE OPMAAK VAN UW ONTWERP:

• JPG-afbeeldingen moeten steeds aangeleverd worden met een resolutie van 300dpi op ware grootte. Let op: de 
templates werden opgemaakt op 1/10. Dit betekent dus in principe dat de afbeelding in de template een resolutie zal 
hebben van 3000dpi. Afbeeldingen vanuit Google zullen dus niet voldoende zijn. Bovendien rust op alle afbeeldingen in 
Google auteursrecht. Op het schenden van dit auteursrecht staan zware sancties! Wanneer u toch afbeeldingen van 
Google wilt gebruiken, kan Partyspace niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele klachten voor het schenden  
van  auteursrechten.

• Zorg steeds voor volledig ingevulde templates. What you see is what you get! Aan de hand van de meegeleverde checklist 
kunt u nagaan of u alle stappen heeft voltooid bij het opmaken van de template.

• Bij aanlevering van het ontwerp door de klant, controleren wij enkel op de technische correctheid van het ontwerp (vector, 
resolutie, kleur). Alle door ons opgemaakte ontwerpen moeten ook steeds door de klant worden gecontroleerd op spel- en/of 
zetfouten. Na finale goedkeuring kan Partyspace dan ook niet meer verantwoordelijk worden gesteld hiervoor.

• Respecteer steeds een maximale inktbezetting van 275%. De som van de afzonderlijke kleurkanalen (Cyaan, Magenta, Yellow, 
Black) mag dit dus niet overschrijden!

• Partyspace beschikt over een eigen grafische afdeling. Wij kunnen, voor een meerprijs van 41,32 euro (excl. btw), uw ontwerp 
volledig volgens uw wensen opmaken. U levert gewoon de nodige teksten, logo’s en beelden aan (volgens de correcte resoluties 
- vector voor logo’s en tekst, en 300dpi op ware grootte voor afbeeldingen). Alles wordt tot in de puntjes gecontroleerd en 
uitgewerkt. Wanneer u ervoor kiest om met een eigen ontwerpbureau samen te werken, moeten alle bovenstaande richtlijnen 
nauwgezet worden toegepast. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden.

• Voor specifieke (huisstijl)kleuren vragen wij steeds een Pantone-referentie. Zo kunnen we eventuele kleurverschillen 
vermijden. Zonder Pantone-referentie worden de CMYK-waarden opgegeven, maar dit biedt geen 100% kleurgarantie.

Wanneer het ontwerp naar de productie wordt doorgestuurd, wordt eerst gecontroleerd of deze correct werden opgemaakt. 
Alles wordt telkens omgezet naar de Illustrator-templates. Bij opmaak in Photoshop of Indesign kunnen echter een aantal 
problemen optreden bij de omzetting naar Illustrator.

PHOTOSHOP:

• Photoshop is GEEN vectortoepassing. Bij het vergroten naar ware grootte kan dus pixeling ontstaan als er niet met de juiste 
resoluties wordt gewerkt. Voor afbeeldingen is dit 300dpi (op ware grootte!), tekst en logo’s zijn bij voorkeur ALTIJD vectorieel.

• De ontwerptemplates worden opgemaakt in meerdere lagen. Alle logo’s, tekst en afbeeldingen worden op de laag “ARTWORK” 
geplaatst. Bij opmaak in Photoshop vallen die lagen weg.

INDESIGN:

• De ontwerptemplates worden vanuit Illustrator opgeslagen als pdf. Dit kan niet worden geopend in Indesign.

• Bij het afzonderlijk opmaken van elk vlak in Indesign moeten logo’s en/of afbeeldingen steeds afzonderlijk worden 
meegestuurd. Indesign kan immers geen elementen insluiten.

• Bij het exporteren van opmaakbestanden vanuit Indesign naar pdf is de kans zeer groot dat afbeeldingen worden verkapt 
wanneer deze pdf wordt geopend in Illustrator.

Bij het opslaan van uw ontwerp als pdf houdt u rekening met volgende zaken:

• Extra afloop rond de templates is niet nodig wanneer u uw ontwerp opmaakt in Illustrator.
• Sla de pdf op in hoge resolutie. Hierbij worden eventuele afbeeldingen niet gedownsampled.
• Zorg ervoor dat het ontwerp wordt opgeslagen als CMYK-document.



TENTEN

TEMPLATE

Alle ontwerpen mogen rechtstreeks op de template geplaatst worden, rekening houdende met 
de correcte resoluties. Hiervoor werd een aparte laag “ARTWORK” voorzien. Het is dus niet 
nodig om alles afzonderlijk en op ware grootte op te maken.

Zijwanden staan steeds aangeduid met “inside” of “outside”. Zorg ervoor dat alles op de juiste 
zijde komt te staan! Bij ontwerp door Partyspace ook steeds duidelijk doorgeven of zijwanden 
langs de binnen- of buitenzijde (of beide) bedrukt moeten worden. Controleer dit ook steeds 
extra!

Aan de hand van de bijgevoegde checklist, en ingevulde template als voorbeeld, kunt u nagaan 
of de template correct is opgemaakt.

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. Een dubbelzijdige 
bedrukking bij dakzeilen is niet mogelijk. Dit kan enkel bij zijwanden.

BEDRUKBARE ZONES

Safety zone: Het volledige doek kan bedrukt worden, maar let wel op. De zone binnen de zwarte 
streeplijnen is de ‘safety zone’ (donker groen). Alle teksten en logo’s moeten binnen deze zone 
blijven. Buiten de streeplijnen (licht groen) mogen beelden doorlopen, maar bovenaan en 
aan de zijkanten komen velcrostrips. Deze strips worden op de bedrukte zijwanden gestikt. 
Zorg dus voor voldoende achtergrond, zodat belangrijke elementen in het beeld niet in de 
velcrostrips vervallen. Ook logo’s en tekst die buiten de safety zone komen, zullen wegvallen 
in de velcrostrips.

Raam: De witte zone binnen de blauwe stippellijn, waar de ramen komen, kunnen uiteraard niet 
worden bedrukt. Plaats hier dus geen belangrijke info en/of afbeeldingen als u raamzijwanden 
wilt bedrukken. Op panoramische zijwanden kan niets gedrukt worden. Verwijder steeds 
onnodige aanduidingen voor ramen (blauwe stippellijn)!

Deur: De donkergroene zone binnen de rode stippellijn kan daarentegen wél bedrukt worden. 
Het ontwerp kan in principe doorlopen, maar pas op met kleinere tekstgroottes. De ritsen 
van de deur kunnen immers voor wat storing zorgen wanneer stukken tekst hierover lopen. 
Verwijder ook hier de onnodige aanduidingen voor deuren (rode stippellijn).

Dubbelzijdige bedrukking: In tegenstelling tot het dakzeil kunnen de zijwanden wel aan beide 
zijden worden bedrukt. Hierbij wordt steeds gewerkt met twee bedrukte doeken die tegen 
elkaar worden gestikt.
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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 - 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

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

WIT OF ZWART DOEK

Voor het bedrukken van dakzeilen en zijwanden wordt steeds gestart met een wit doek. Voor 
bedrukkingen met een zwarte achtergrond wordt gestart met een zwart doek. Hierbij is de 
onbedrukte zijde ook zwart.



STRETCHHOEZEN
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COLOUR REFERENCES ARTWORK 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.

TABLECOVER CENTRAL LEG (80 x 110cm)

4x 13x6cm
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COLOUR REFERENCES ARTWORK 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.

TABLECOVER SCISSOR LEG (80 x 110cm)
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COLOUR REFERENCES ARTWORK 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.

TABLECOVER (175 x 80 cm)

65 cm
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10 cm

65 cm

140 cm

175 cm

7,5 cm

BEDRUKKING

Voor het bedrukken van hoezen zijn er eigenlijk geen beperkingen.Je kan zowel met tekst, 
logo’s, grafische elementen als foto’s werken. Of je eigen huisstijlkleur kiezen. En dit zowel 
voor de hoes als voor de losse topcover (enkel bij statafels).

SAFETY ZONE

De volledige hoes kan bedrukt worden, maar let wel op. De zone binnen de rode lijnen is de 
‘safety-zone’. Alle teksten en logo’s moeten binnen deze zone blijven. Logo’s en/of tekst die 
buiten de safety zone vallen kunnen vervallen in de stikking van de hoes.

Wanneer beelden gebruikt worden, dan is het aangeraden om een afloop te voorzien van 
minimum 2mm. Zorg ook steeds voor voldoende achtergrond in het beeld zelf, zodat er geen 
belangrijke elementen wegvallen.

TEMPLATE

Er zijn afzonderlijke templates voorzien voor stretchhoezen voor statafels met centrale 
voet, schaarvoet, en buffettafels. Zorg er voor dat telkens de correcte versie gebruikt wordt. 
Partyspace kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van de verkeerde template.

Bij de templates voor schaar- en centrale voet zijn de vlakken onder de zijkanten van de hoes 
bedoeld als versteviging van de onderkant van de hoes. Vergeet deze dus ook zeker niet in te 
kleuren.

Alle ontwerpen mogen rechtstreeks op de template geplaatst worden, rekening houdende met 
de correcte resoluties. Hiervoor werd een aparte laag “ARTWORK” voorzien. Het is dus niet 
nodig om alles afzonderlijk en op ware grootte op te maken.



VLAGGEN

ENKELZIJDIGE VS. DUBBELZIJDIGE BEDRUKKING

Onze beachflags worden gemaakt in polyester, en zijn licht doorschijnend. Een enkelzijdige 
bedrukking is dus ook (in spiegelbeeld) zichtbaar aan de achterzijde.

Er kan uiteraard ook gekozen worden voor een dubbelzijdige bedrukking. Hierbij worden twee 
doeken aan elkaar gestikt, met een zwart doek daartussen. Let wel op: hierdoor kan een witte 
vlag een zilverachtige aanblik krijgen.

De mastsleuf kan niet bedrukt worden. Hier is enkel wit of zwart mogelijk.

SAFETY ZONE

De volledige vlag kan bedrukt worden, maar let wel op. De zone binnen de grijze streeplijnen 
is de ‘safety-zone’. Alle teksten en logo’s moeten binnen deze zone blijven. Logo’s en/of tekst 
die buiten de safety zone vallen kunnen vervallen in de stikking van de vlag.

Wanneer beelden gebruikt worden, dan is het aangeraden om een afloop te voorzien van 
minimum 2mm (groene stippellijn). Zorg ook steeds voor voldoende achtergrond in het beeld 
zelf, zodat er geen belangrijke elementen wegvallen in de krommingen van de vlag, zowel 
boven- als onderaan.

TEMPLATE

Er zijn afzonderlijke templates voorzien voor enkelzijdige en dubbelzijdige vlaggen. Zorg er 
voor dat telkens de correcte versie gebruikt wordt. Partyspace kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld bij gebruik van de verkeerde template.

Alle ontwerpen mogen rechtstreeks op de template geplaatst worden, rekening houdende met 
de correcte resoluties. Hiervoor werd een aparte laag “ARTWORK” voorzien. Het is dus niet 
nodig om alles afzonderlijk en op ware grootte op te maken.
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

Solar - Small - 2000mm x 640mm - Single Sided
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

Solar - Small - 2000mm x 640mm - Double Sided
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Sleeve: 2 cm flat

Sleeve: 2 cm flat
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COLOUR REFERENCES ARTWORKPOLYESTER TENT FABRIC

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

BLACK
SUBLIMATION

FABRIC

Sleeve: 3 cm flat

Sleeve: 3 cm flat
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COLOUR REFERENCES ARTWORKPOLYESTER TENT FABRIC

102 cmWHITE
SUBLIMATION

FABRIC

BLACK
SUBLIMATION

FABRIC

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. Dubbelzijdige bedrukking op strandstoeldoek is niet mogelijk.

SAFETY ZONE

De volledige strandstoel kan bedrukt worden, maar let wel op. De zone binnen de groene 
stippellijn is niet enkel de ‘safety-zone’, maar ook het zichtbare gedeelte wanneer de strandstoel 
volledig opgesteld is. Logo’s en tekst moeten dus zeker hier binnen blijven! Afbeeldingen en 
kleuren kunnen zeker doorlopen over het volledige vlak, maar zorg er bij afbeeldingen steeds 
voor dat de belangrijke elementen binnen de groene stippellijn staan. Voorzie dus steeds 
voldoende achtergrond in te gebruiken afbeeldingen!

TEMPLATE

Er zijn afzonderlijke templates voorzien voor enkele en dubbele strandstoel. Zorg er voor 
dat telkens de correcte versie gebruikt wordt. Partyspace kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld bij gebruik van de verkeerde template.

Plaats uw ontwerp steeds op de rechterkant van de template (artwork). Het linkergedeelte is 
bedoeld voor de productie, ter illustratie van het afgewerkte geheel. Hou, zoals eerder vermeld, 
steeds rekening met het zichtbare gedeelte (groene stippellijn).

Alle ontwerpen mogen rechtstreeks op de template geplaatst worden, rekening houdende met 
de correcte resoluties. Hiervoor werd een aparte laag “ARTWORK” voorzien. Het is dus niet 
nodig om alles afzonderlijk en op ware grootte op te maken.



PALETKUSSEN / KUBUS
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Fold 1/3-2/3 format (thickness 10 cm) ARTWORK
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COLOUR REFERENCES ARTWORK ECO LEATHER POLYESTER TENT FABRIC

Palletkussen
Coussin Europallette
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1 piece format 120x80 cm (thickness 10 cm) ARTWORK
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COLOUR REFERENCES ARTWORK ECO LEATHER POLYESTER TENT FABRIC

Palletkussen
Coussin Europallette

1 4

2

3

PRINT PRINT

PRINT PRINT PRINT

PRINT

PRINT

not visible

Plooibare zitkubus (50cm)
Cube pliant (50cm)
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COLOUR REFERENCES ARTWORK ECO LEATHER POLYESTER TENT FABRIC

BEDRUKKING

Voor zowel de paletkussens als de plooibare kubussen is er de keuze tussen polyester en eco-
leather. Let wel: bij eco-leather kunnen bepaalde kleuren iets donkerder uitvallen. Geef dus, 
indien mogelijk, steeds Pantone-kleurwaarden mee. 

SAFETY ZONE PALETKUSSEN

Paletkussens kunnen volledig bedrukt worden, maar let wel op. De zone binnen de rode 
stippellijn is de “safety zone”. Logo’s en tekst moeten hier dus zeker binnen blijven! Gebeurt 
dit niet, dan loopt u het risico dat er delen in de stikking wegvallen. Afbeeldingen en kleuren 
kunnen doorlopen over het volledige vlak.

SAFETY ZONE PLOOIBARE KUBUS

De kubus kan in principe volledig bedrukt worden, maar let wel op. Enkel de afgebakende 
zones met de vermelding “PRINT” zijn zichtbaar op het afgewerkte product. De overige vlakken 
mogen wel worden ingekleurd, maar plaats hier geen tekst en/of logo’s.

TEMPLATE PALETKUSSEN

Er zijn afzonderlijke templates voorzien voor paletkussen met en zonder plooi. Zorg er voor 
dat telkens de correcte versie gebruikt wordt. Partyspace kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld bij gebruik van de verkeerde template.

Plaats uw ontwerp steeds op de rechterkant van de template (artwork). Het linkergedeelte is 
bedoeld voor de productie, ter illustratie van het afgewerkte geheel.

Duid ook zeker de gewenste afwerking aan (eco-leather / polyester).

Alle ontwerpen mogen rechtstreeks op de template geplaatst worden, rekening houdende met 
de correcte resoluties. Hiervoor werd een aparte laag “ARTWORK” voorzien. Het is dus niet 
nodig om alles afzonderlijk en op ware grootte op te maken.

TEMPLATE PLOOIBARE KUBUS

Er zijn afzonderlijke templates voorzien voor van 40cm en 50cm. Zorg er voor dat telkens 
de correcte versie gebruikt wordt. Partyspace kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij 
gebruik van de verkeerde template.

Plaats uw ontwerp steeds op de rechterkant van de template (artwork). Het linkergedeelte is 
bedoeld voor de productie, ter illustratie van het afgewerkte geheel.

Duid ook zeker de gewenste afwerking aan (eco-leather / polyester).

Alle ontwerpen mogen rechtstreeks op de template geplaatst worden, rekening houdende met 
de correcte resoluties. Hiervoor werd een aparte laag “ARTWORK” voorzien. Het is dus niet 
nodig om alles afzonderlijk en op ware grootte op te maken.



Partyspace bvba
Potteriestraat 67
8980 Beselare
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