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Technische fiche
Deze Week Magazine
Nagesneden formaat: H 285 mm x B 235 mm

Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld te zijn van een verzendnota met minimaal vol-
gende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van alle edities waarin 
het materiaal gebruikt moet worden, naam van het thema en verwijzing naar het overeenstemmend 
ordernummer.

tekst en
niet-aflopende

elementen

Snijtekens 
5mm

Nagesneden formaat
(trimbox)

Valse snit
5mm

10mm

5mm

5mm

10mm

Vanaf
verschijning
19/10/2020

Papier:  MFC 51gr
Materiaal:  Geoptimaliseerde RGB-

beelden omzetten naar CMYK 
met het correcte ICC-profiel: 
ISOnewspaper26v4

Het ICC-profiel en andere technische info kan gedownload worden op onze website: www.roularta.
be onder “adverteren”  technische-info

1/1 pagina aflopend

Nagesneden formaat (trimbox):
H 285 mm x B 235 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit:
H 295 mm x B 245 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit + 5 mm snijtekens:
H 305 mm x B 255 mm

In de valse snit mogen geen paskruisen, kleurstrips of  
dergelijke voorkomen.

De teksten en niet-aflopende elementen moeten min.  
op 10 mm van de snit staan.

Valse snit = afloop = bleed

1/1

1/1

1/2 pagina hoog

Formaat:
H 265 mm x B 105 mm

1/2

1/2 pagina breed

Formaat:
H 130 mm x B 215 mm

1/2

2/1 pagina aflopend

Nagesneden formaat (trimbox):
H 285 mm x B 470 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit:
H 295 mm x B 480 mm

Nagesneden formaat + 5 mm valse snit + 5 mm snijtekens:
H 305 mm x B 490 mm

In de valse snit mogen geen paskruisen, kleurstrips of  
dergelijke voorkomen.

De teksten en niet-aflopende elementen moeten min.  
op 10 mm van de snit staan.

Alle materiaal moet steeds in één stuk geleverd worden.
Teksten die doorlopen van de ene pagina op de andere pa-
gina moeten 3 mm links en 3 mm rechts van de plooi blijven.

Valse snit = afloop = bleed

2/1

2/1

1/4 pagina hoog

Formaat:
H 130 mm x B 105 mm

1/4 

1/4 pagina breed

Formaat:
H 63 mm x B 215 mm

1/4

1/8 pagina hoog

Formaat:
H 130 mm x B 50 mm

1/8 

1/8 pagina breed

Formaat:
H 63 mm x B 105 mm

1/8
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Nagesneden formaat: H 285 mm x B 235 mm

Elke levering van materiaal dient verplicht vergezeld te zijn van een verzendnota met minimaal vol-
gende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van alle edities waarin 
het materiaal gebruikt moet worden, naam van het thema en verwijzing naar het overeenstemmend 
ordernummer.

tekst en
niet-aflopende

elementen

Snijtekens 
5mm

Nagesneden formaat
(trimbox)

Valse snit
5mm

10mm

5mm

5mm

10mm

1/16 pagina hoog

Formaat:
H 63 mm x B 50 mm

1/16 

1/16 pagina breed

Formaat:
H 29 mm x B 105 mm

1/16 

1/32 pagina

Formaat:
H 29 mm x B 50 mm

1/32 

Pagina 1 blokje

Formaat:
H 36 mm x B 80 mm

Papier:  MFC 51gr
Materiaal:  Geoptimaliseerde RGB-

beelden omzetten naar CMYK 
met het correcte ICC-profiel: 
ISOnewspaper26v4

Het ICC-profiel en andere technische info kan gedownload worden op onze website: www.roularta.
be onder “adverteren”  technische-info

Vanaf
verschijning
19/10/2020

1/3 pagina breed

Formaat:
H 85 mm x B 215 mm

1/3

1/6 pagina

Formaat:
H 85 mm x B 105 mm

1/6

Pagina 1 coverad

Formaat:
H 225 mm x B 215 mm


