
Grijperwit
Zorg ervoor dat uw opmaak niet in het grijperwit 
valt. Dan voorkomt u dat deze bij het drukken 
wegvalt.

Enveloppen kunnen wij niet standaard aflopend 
bedrukken. Heeft u hier vragen over neem dan 
contact met ons op. 

In dit bestand vindt u de opmaak voor enveloppen  
zonder venster, venster rechts en venster links.

Lagen
De instructielaag met de gekleurde randen en 
venstervoorbeeld is ter voorbeeld. Deze kunt u 
uitzetten als u klaar bent met uw ontwerp. Uw 
ontwerp kunt u in de laag ‘ontwerp’ plaatsen, of 
zelf nieuwe lagen aanmaken. 

PDF
• Exporteer uw ontwerp naar PDF /X-1a:2001
• Geen snijtekens gebruiken
• uitvoer: kleuromzetting op “omzetten naar doel”
• Profiel: Coated FOGRA 39

C5/6 Envelop 
Formaat schoongesneden: 229 x 114 mm
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Venstergrootte: 110 x 40 mm
15 mm van de rechterzijde - 25 mm van onderzijde
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