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Aluminium textielframes
Met het aluminium textielframe laat je de emoties van de foto afspatten. Niet alleen vanwege de 

ultieme vergroting van de foto op een elegant doek, maar ook het strakke profiel geeft een fantastische 

uitstraling. Het doek wordt met een siliconen pees in het frame gemonteerd.

De aluminium textielframes bieden wij in 2 profieldiktes. De 19mm variant is enkel geschikt als 

wandframe. De 44mm variant is geschikt als vrijstaand frame of hangend frame. 

Algemene aanleverspecificaties

-  Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren (outlines).

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.

-  Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 150 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij 

een minimale resolutie van 100 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 

100 DPI.

- Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dan 1 pt. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 2 pt.

- De minimale lettergrootte die we aanraden is 10 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt. 

-   Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en

    Key (=Zwart) bij elkaar opgeteld.

- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black        

  alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst. 

- Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het   

  uiteindelijke drukwerk. 

- Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop.

- Lever je bestand aan als één laag. Zonder transparanties.

- Sla je bestand als een drukklare pdf,  weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).   
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Het doek

Materiaal:   Polyester

Gewicht:  210 gr/m2

Brandwerend:   dit materiaal beschikt over een b1 certificaat

Bedrukking:   sublimatie

Max. breedte:   300cm

Max. lengte:  Op onze website hebben we een beperking van 

    220x300cm ingesteld. Mocht je een groter

    formaat willen hebben, neem dan contact op met 

    onze klantenservice.

Afwerking:   het doek wordt afgewerkt met een pees van 

    3x14mm. Deze pees wordt aanbracht in het 

    aluminium profiel.

Indoor/outdoor:  indoor

Waterafstotend:  nee

Wandframe 

Toepassingen: Enkelzijdig frame, geschikt voor toepassingen aan de wand. 

Profieldikte: 19mm

Materiaal:  geanodiseerd aluminium

Kleur:   zilver

Max. lengte: Op onze website hebben we een beperking van 220x300cm ingesteld. Mocht je een groter formaat willen

    hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Inhoud: 4 frame onderdelen (2 maal hoogte, 2 maal breedte), hoekverbinders met schroeven. 

Opties:  Muurbevestiging, inclusief boorgaten of helemaal geen afwerking.

- Bij een muurbevestiging worden er bevestiging accessoires meegeleverd die je aan de muur zal moeten bevestigen  

 (hier worden geen schroeven bij geleverd). 

- Bij de optie boorgaten worden er gaten in de frames geboord (5 cm uit de hoeken, vervolgens om de 30cm).

- Bij de optie ‘zonder afwerking’ wordt het product zonder toevoegingen afgeleverd. Hierbij zal je zelf gaten in het frame

  moeten boren om het te bevestigen.
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Vrijstaand/hangend frame

Toepassingen: Frame met mogelijkheid om zowel 1 als 2 prints te bevestigen. Hierdoor kan je het ontwerp aan de voor

    en achterkant tonen. Deze frames kunnen zowel vrijstaand (optie ‘inclusief voetplaten’) als hangend 

   (optie ‘ophanghaak’) geleverd worden. 

Profieldikte: 44mm

Materiaal:  geanodiseerd aluminium

Kleur:   zilver

Max. lengte: Op onze website hebben we een beperking van 220x300cm ingesteld. Mocht je een groter formaat willen

    hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Inhoud: 4 frame onderdelen (2 maal hoogte, 2 maal breedte), hoekverbinders met schroeven. 

   (bij grotere formaten leveren wij extra ‘stabilizers’. Dit zijn extra frame-onderdelen om het frame te  

   verstevigen)

Opties:  Inclusief voetplaten, ophanghaak of zonder afwerking

- Bij de optie ‘inclusief voetplaten’ worden er voetplaten tbv het frame geleverd. Hierdoor kan het frame vrijstaand  

 worden geplaatst. 

- Bij de optie ‘ophanghaak’ worden er ophanghaken meegeleverd om het systeem op te hangen. 

- Bij de optie ‘zonder afwerking’ wordt het product zonder toevoegingen afgeleverd.
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Instructie:  

Stap 1: Sorteer de delen van het frame op hoogte en breedte, en pak een hoogte-profiel en breedte-profiel en zet deze  

  haaks tegen elkaar. 

Stap 2: Pak een hoekverbinder, en schuif deze in het hoogte frame.

Stap 3: Schuif vervolgens het breedte-frame hier bij in. 

Stap 4: Zet de hoekverbinder vast met de meegeleverde schroeven. 

Stap 5: Doe dezelfde stappen totdat alle hoekverbinders verbonden zijn met het frame. 

Stap 6: Indien je voor bijpassende opties hebt gekozen, bevestig deze dan aan het frame.

Stap 7: Nu het frame staat, kan het doek bevestigd worden. Begin in een van de bovenhoeken met het plaatsen van de  

  siliconen pees, en werk van daaruit naar de tegenovergestelde hoek. Het doek lijkt nog los te zitten, totdat het  

  laatste gedeelte van de pees in het frame geduwd wordt. 


