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Betreft aanlevering formaten ten behoeve van Ringbanden
Onderstaand treft u een schets aan van een ringband met een vulcapaciteit van 10 mm.
Dit resulteert in een ringband met een rug van 28 mm.
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Overige Ringbandformaten
Vulhoogte
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
52 mm
55 mm

Planoformaat
313 x 524, rug 28 mm
313 x 550, rug 34 mm
313 x 556, rug 40 mm
313 x 562, rug 46 mm
313 x 592, rug 56 mm
313 x 592, rug 56 mm
313 x 622, rug 66 mm
313 x 626, rug 70 mm
313 x 620, rug 74 mm
313 x 646, rug 80 mm

Drukwerkformaat
353 x 564 mm
353 x 590 mm
353 x 596 mm
353 x 602 mm
353 x 632 mm
353 x 632 mm
353 x 632 mm
353 x 662 mm
353 x 660 mm
353 x 686 mm

Platformaat
248 mm
258 mm
258 mm
258 mm
268 mm
268 mm
278 mm
278 mm
273 mm
283 mm

Het vel formaat is 52 x 72 cm. Materiaal 135 grams mc.
NB. Bij ieder ringbandformaat is rekening gehouden met extra wit van 20 mm rondom.
Tijdens het productieproces van de ringbanden is een tolerantie van enkele mm mogelijk.
Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen indien het een kritische layout betreft.
Let op: met bovenstaande formaten is rekening gehouden met het gebruik van tabbladen (tabs 10 mm).
Indien bredere tabbladen worden gebruikt zullen bovenstaande formaten wijzigen!
Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande tekst en tekening nog vragen, aarzel niet en
neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Grafisch bedrijf Kapsenberg van Waesberge bv

