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1.Formaten en grammages
1.1 Katernen

min max

hoogte 200 340

breedte 110 310 overslag minimum 10 mm

110 300 vaccuum  ,hoek op hoek (Met gesloten kop indien > 4 pag.)

Aantal pagina’s per katern 
Min 4 pagina’s tabloid van min. 80 g/m2 
Max 128 pagina’s tabloid van 45 g/m2 (Indien op stang aangeleverd) 
 Intern gedrukte katernen max 64 pag. (72 pag. indien 1 katern)

1.2 Eindproduct 
Formaat eindproduct gesneden

min max

hoogte 250 332

breedte 172 290

maximum productgewicht 500 gr 
aantal pagina’s tabloic max 196 
productdikte max 8 mm 

1.3 Encarts/Excarts 
Formaten

min max

hoogte 100 + kopwit volformaat + kop- en voetwit

breedte 2/3 v/h eindformaat volformaat + zijwit

Aantal pagina’s tabloid en gramgewicht 

Encart volformaat

# pagina’s g/m2

min 4 100 

min 8 70 

min 12 65 

max 72 56

Encart volgens minimum hoogte

# pagina’s g/m2

min 4 100

min 8 70

min 12 65 

max 32 56

Encart volgens minimum breedte

# pagina’s g/m2 

min 4 120 

min 8 100 

Indien pop up (4 pagina’s) niet hoek op hoek gevouwen is, dienen volgende verhoudingen 
te worden gerespecteerd:

Max. breedteverhouding eerste pag. laatste pag.  2/3 
Max. gewichtverhouding eerste pag. laatste pag.  1/3

Mechanische capaciteit : 30.000 ex/uur
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2. Nieten 
# pagina’s

Nietafstand b 125 

Randafstand (a) min 40 

Aantal hechtingen max 2 

Draadlengte min 28 

Draadlengte max 38 

Hechtdraad 0,5/0,6 

Niet na afwerking 15

3. Kleven
3.1 Kaarten 

Invoer  magazijninvoer 

Productformaat 
Minimum: 90 x 60 mm 
   lange zijde parallel aan rug  
Maximum: 297 x 210 mm 
 
Productdikte maximum 1 mm 
 gramsgewicht min.: 90 g/m2 
Opmerkingen 
Bij gevouwen opkleefkaarten moet de vouwnaad 
parallel aan de rug van het hoofdproduct lopen.

3.2 Monsters/Stalen 
Invoer magazijninvoer

Productformaat 
Minimim: 90 x 60 mm 
   lange zijde parallel aan rug
Maximum: 150 x 150 mm

Productdikte maximum 2,5 mm
 

Zakjes
• de vorm van de zakjes moet vierkant 

of rechthoekig zijn. De naar de rug van het draagproduct gekeerde zijde moet een 
rechte rand en een hoogstens 5 mm brede, gladde zegelnaad hebben en gesloten zijn. 

• het omhulsel moet aan de inhoud aangepast zijn. Bij een op zijn kant geplaatst mon-
ster mag slechts een minimale verschuiving van de inhoud plaatsvinden. 

• de doorsnede van het monster moet over het gehele vlak ongeveer gelijk zijn. 
• het omhulsel moet uit plastisch vervormbaar materiaal bestaan, zodat het na het bui-

gen weer de oorspronkelijke vorm aanneemt. 
• de scheurranden moeten gestanst zijn. (geen persranden)

 
Verpakte monsters

• bij een monster dat in folie of papier is ingepakt, mag aan de zijde die naar de rug van 
het draagproduct is gekeerd zich geen vouw-, las- of kleefnaad bevinden. Het omhul-
sel moet het monster altijd aan alle kanten nauw omsluiten. 

• het monster mag niet dikker zijn dan 2,5 mm, waarbij de grootste dikte minstens 75% 
van het oppervlak moet dekken. Dikke monsters kunnen de snijkwaliteit beïnvloeden. 

• geen luchtsluitingen.



Printingtomorrow_groen.pdf   5/8/08   10:21:56 AM

v2 p. 3

uw drukwerk op onze

milieuvriendelijke drukpersen 
®

technische fi che unidrum

3.3 Producten van meerdere pagina’s 
Invoer exemplaarstroominvoer

Productformaat 
Minimim: 90 x 60 mm 
   lange zijde parallel aan rug 
Maximum: 297 x 210 mm 

Productdikte maximum 2,5 mm

Opmerkingen
Rug van draagproduct (a) 
en booklet-rug (b) moeten parallel lopen.

3.4 Proefexemplaren
Proefexemplaren: 

• 20 à 50 blanco exemplaren voor technische keuring 
• 3 weken vóór encartage aanleveren 
• bij niet aanleveren proefexemplaren is EPC niet verantwoordelijk voor eventuele prob-

lemen en/of niet uitvoeren van de encartage. Gemaakte extra kosten bij problemen 
zullen aan klant worden door gerekend. 

Aanlevering en condities
Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te gebeuren, 
verplicht vergezeld van een verzendnota met minstens volgende gegevens: 

• opdrachtgever 
• naam van de adverteerder 
• datum en titel van de betrokken editie 
• taal waarvoor die pallet bestemd is 
• naam van het thema 
• verwijzing naar overeenstemmend ordernummer 
• In geval van verschillende versies, moet er per versie een aparte pallet geleverd 

worden 

Kleefproducten mogen geen geknikte hoeken resp. zijden, geen valse vouwen of verscho-
ven rug vertonen.
Ze mogen in geen geval aan elkaar kleven, noch door drukinkt of elektrostatische lading 
noch door stansen resp. perforeren.

Pakken:
• ongebonden los gestapeld (Geen touw of folie) 
• pakken van minimum 15 cm hoog 
• ruggen in dezelfde richting   
• niet elektrostatisch opgeladen (4 pag. covers)   

  
Stangen:
Aanlevering op stangen is mogelijk   
Maximale lengte 115 cm inclusief plankjes   
  
Stalen en kaarten:
Mag in dozen, indien lagen en rijen door karton van elkaar worden gescheiden

Contact
Ingeborg Goubert
Productieleiding
tel.: +32 9 353 48 39
e-mail: ingeborg.goubert@persgroep.be


