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verschijning
15 februari
18 april
20 juni
19 september
24 oktober
12 december

materiaal
20 januari
24 maart
19 mei
22 augustus
23 september
17 november

losse bijlagen
5 februari
8 april
10 juni
9 september
14 oktober
2 december

ARCHITECTURE
IN BELGIUM

RMAAT

2/1 DUBBELE PAGINA

NIEUW FO

1/2 HORIZONTAAL

BUITENMARGES
geen tekens in valse snit!

5 mm (valse snit)
formaat 460 x 320 mm
+ 5 mm valse snit

size 230 x 156 mm
+ 5 mm valse snit
5 mm
8 mm
wit

zetspiegel
438 x 298 mm

formaat indien
witte rand rondom
= zetspiegel
204 x 145mm

snijlijn

11 mm
zetspiegelzetsp
spiegelzetspieg
zetspiegelzetsp
spiegelzetspieg

11 mm

20 mm
11 mm

5 mm (valse snit)
snijlijn

1/1 SINGLE PAGE

1/2 VERTICAAL

LEFT PAGE

RIGHT PAGE

formaat 230 x 320 mm
+ 5 mm valse snit

formaat 230 x 320 mm
+ 5 mm valse snit

zetspiegel
204 x 298 mm

zetspiegel
204 x 298 mm

binnen- en
buitenkant
formaat
indien witte
rand rondom
= zetspiegel
99 x 298 mm

binnenkant
aflopend
110 x 320 mm
+ 5 mm
valse snit

BINNENMARGES
vouw

geen tekens in valse snit!

5 mm (valse snit)
11 mm

snijlijn

zetspiegelzetspie
spiegelzetspiegel
zetspiegelzetspie
spiegelzetspiegel
15 mm zetspiegelzetspie
spiegelzetspiegel
zetspiegelzetspie
spiegelzetspiegel
zetspiegelzetspie

buitenkant
aflopend
110 x 320 mm
+ 5 mm
valse snit

vouw

5 mm (binding/onzichtbaar)

6 mm wit

FORMAAT | PAPIER | DRUK
• formaat 230 x 320 mm
• papier 100 g/m2
Magno Star glossy + multi-offset
Het tijdschrift wordt gedrukt op FSC®-gecertificeerd
papier, met plantaardige inkten en alcoholarme (5 %)
verdunningsmiddelen. Alle wasmiddelen zijn biologisch
afbreekbaar. Het cellofaan waarin A+ verpakt wordt voor
verzending, is recycleerbaar.

TECHNISCHE DETAILS
• PDF per taal FR+NL
• PDF 300 dpi CMYK inktbezetting max. 300%
• e-mailen naar
printingmaterial@a-plus.be
4

A+ PROGRAMMA 2016

• let op door het binden
onstaat een onzichtbare
zone van 5 mm, bij dubbele
pagina’s dus 10 mm in
het midden
• voor halve pagina’s geen
scheidingslijnen plaatsen, die
worden door A+ geplaatst
• geen snijlijntjes, paskruizen
of kleurstrips in de
valse snit plaatsen
• ook voor de vaste
ingebonden bijlagen
dienen de (binnen)marges
gerespecteerd te worden

een marge van
15 mm wordt
aangeraden

bindingszone
• voor goede leesbaarheid van tekst
en logo’s wordt een binnenmarge
van 15 mm aangeraden
• in de bindingszone zijn tekst en
beeld niet zichtbaar

