
Werktekening
Kioskvlag 68 x 68 x 136 cm (blockout)
Formaat: 68 x 68 x 136 cm
Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw 
opmaakprogramma. Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar 
te maken of te verwijderen bij het opslaan van de uiteindelijke 
PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 68 x 68 x 136 cm
Dit is de uiteindelijke formaat van je kioskvlag.

Aan te leveren formaat: 81,5 x 136 cm
Het aan te leveren formaat is de Kioskvlagmaat plus de extra ruimte
die nodig is voor de confectie van de tunnel.
Omdat de vlag dubbelzijdig wordt bedrukt, wordt de flap van de tunnel 
omgeslagen en bevestigd aan de andere zijde.
Achtergrondafbeeldingen kun je hier wel in door laten lopen.

Veilige zone (3cm)
Blijf met jouw tekst en belangrijke afbeeldingen binnen de 
blauwe lijn. Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen 
kan worden bij het snijden en confectioneren van het Kioskvlag.

LET OP: 
Verwijder deze laag uit je ontwerp en voorkom dat 
de lijnen worden meegeprint op de Kioskvlag.

Tunnelflap, d
eze zal w

ord
en omgeslagen en zichtb

aar z
ijn

 aan de andere
 zijd

e van de kioskvlag.

Tunnel z
one - h

ier g
een belangrij

ke te
kste

n plaatsen, a
lle

en achte
rg

ro
ndafb

eeldingen.



Werktekening
Kioskvlag 68 x 68 x 136 cm

Formaat: 68 x 68 x 136 cm
Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw 

opmaakprogramma. Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar 
te maken of te verwijderen bij het opslaan van de uiteindelijke 

PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 68 x 68 x 136 cm
Dit is de uiteindelijke formaat van je kioskvlag.

Aan te leveren formaat: 81,5 x 136 cm
Het aan te leveren formaat is de Kioskvlagmaat plus de extra ruimte

die nodig is voor de confectie van de tunnel.
Omdat de vlag dubbelzijdig wordt bedrukt, wordt de flap van de tunnel 

omgeslagen en bevestigd aan de andere zijde.
Achtergrondafbeeldingen kun je hier wel in door laten lopen.

Veilige zone (3cm)
Blijf met jouw tekst en belangrijke afbeeldingen binnen de 

blauwe lijn. Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen 
kan worden bij het snijden en confectioneren van het Kioskvlag.

LET OP: 
Verwijder deze laag uit je ontwerp en voorkom dat 

de lijnen worden meegeprint op de Kioskvlag.

Tunnelflap, deze zal worden omgeslagen en zichtbaar zijn aan de andere zijde van de kioskvlag.

Tunnel zone - hier geen belangrijke teksten plaatsen, alleen achtergrondafbeeldingen.


