D&K electronics b.v.

USB-245

Maatvoering Reclame opdruk voor Scoreborden van 2 x 1 meter:

GASTEN

505 mm

940 mm

THUISCLUB

165 mm

1950 mm

370 mm

Ruimte voor reclame
Max 1950 x 260 mm

Deze tekening toont het zichtbare gedeelte van het ruitoppervlak.
De aangegeven ruimte voor reclame opdruk is de maximaal haalbare. Het verdient aanbeveling om hier
ruim binnen te blijven.
In overleg kunnen de posities van de displays nog verschoven worden wanneer dit uiterlijk drie weken
voor de levertijd schriftelijk wordt aangegeven.
Het aanbrengen van tekst is bij de prijs inbegrepen.
De tekst dient evenals de kleurstelling schriftelijk te worden aangeleverd om eventuele misverstanden te
voorkomen.
Logo’s dienen aangeleverd te worden als sticker of kunnen tegen meerprijs door ons worden verzorgd.
Het eventueel aanleveren van Logo’s die door ons verzorgt moeten worden, dient digitaal te gebeuren en
moet van een voldoende kwaliteit zijn zodat onze drukker hier mee kan werken.

SPEELTIJD
Wijzigingen voorbehouden.

SCORING-SYSTEMS & CLOCKS FOR SPORTS
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USB-545

Maatvoering Reclame opdruk voor Scoreborden van 2 x 1,5 meter:

GASTEN

1440 mm

505 mm

THUISCLUB

165 mm

1950 mm

370 mm

Ruimte voor reclame
Max 1950 x 760 mm

Deze tekening toont het zichtbare gedeelte van het ruitoppervlak.
De aangegeven ruimte voor reclame opdruk is de maximaal haalbare. Het verdient aanbeveling om hier
ruim binnen te blijven.
In overleg kunnen de posities van de displays nog verschoven worden wanneer dit uiterlijk drie weken
voor de levertijd schriftelijk wordt aangegeven.
Het aanbrengen van tekst is bij de prijs inbegrepen.
De tekst dient evenals de kleurstelling schriftelijk te worden aangeleverd om eventuele misverstanden te
voorkomen.
Logo’s dienen aangeleverd te worden als sticker of kunnen tegen meerprijs door ons worden verzorgd.
Het eventueel aanleveren van Logo’s die door ons verzorgt moeten worden, dient digitaal te gebeuren en
moet van een voldoende kwaliteit zijn zodat onze drukker hier mee kan werken.

SPEELTIJD
Wijzigingen voorbehouden.

SCORING-SYSTEMS & CLOCKS FOR SPORTS
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D&K electronics b.v.

USB-565

Maatvoering Reclame opdruk voor Scoreborden van 2 x 1,5 meter:

GASTEN

370 mm

Ruimte voor reclame
Max 707 x 745 mm

360 mm

1440 mm

505 mm

THUISCLUB

165 mm

1950 mm

Ruimte voor reclame
Max 707 x 745 mm
535 mm

Deze tekening toont het zichtbare gedeelte van het ruitoppervlak.
De aangegeven ruimte voor reclame opdruk is de maximaal haalbare. Het verdient aanbeveling om hier
ruim binnen te blijven.
In overleg kunnen de posities van de displays nog verschoven worden wanneer dit uiterlijk drie weken
voor de levertijd schriftelijk wordt aangegeven.
Het aanbrengen van tekst is bij de prijs inbegrepen.
De tekst dient evenals de kleurstelling schriftelijk te worden aangeleverd om eventuele misverstanden te
voorkomen.
Logo’s dienen aangeleverd te worden als sticker of kunnen tegen meerprijs door ons worden verzorgd.
Het eventueel aanleveren van Logo’s die door ons verzorgt moeten worden, dient digitaal te gebeuren en
moet van een voldoende kwaliteit zijn zodat onze drukker hier mee kan werken.

SPEELTIJD
Wijzigingen voorbehouden.
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USB-345

Maatvoering Reclame opdruk voor Scoreborden van 3 x 1 meter:

GASTEN

505 mm

940 mm

THUISCLUB
Ruimte voor
reclame Max
940 x 685 mm
370 mm

165 mm

2950 mm

Ruimte voor
reclame Max
940 x 685 mm
Ruimte voor reclame
Max 1580 x 260 mm

Deze tekening toont het zichtbare gedeelte van het ruitoppervlak.
De aangegeven ruimte voor reclame opdruk is de maximaal haalbare. Het verdient aanbeveling om hier
ruim binnen te blijven.
In overleg kunnen de posities van de displays nog verschoven worden wanneer dit uiterlijk drie weken
voor de levertijd schriftelijk wordt aangegeven.
Het aanbrengen van tekst is bij de prijs inbegrepen.
De tekst dient evenals de kleurstelling schriftelijk te worden aangeleverd om eventuele misverstanden te
voorkomen.
Logo’s dienen aangeleverd te worden als sticker of kunnen tegen meerprijs door ons worden verzorgd.
Het eventueel aanleveren van Logo’s die door ons verzorgt moeten worden, dient digitaal te gebeuren en
moet van een voldoende kwaliteit zijn zodat onze drukker hier mee kan werken.

SPEELTIJD
Wijzigingen voorbehouden.
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USB-645

Maatvoering Reclame opdruk voor Scoreborden van 3 x 1,5 meter:
2950 mm

GASTEN

1440 mm

Ruimte voor reclame
Max 1070 x 505 mm

505 mm

505 mm

THUISCLUB

Ruimte voor reclame
Max 1200 x 745 mm

740 mm

360 mm

740 mm

Ruimte voor reclame
Max 1200 x 745 mm
535 mm

Deze tekening toont het zichtbare gedeelte van het ruitoppervlak.
De aangegeven ruimte voor reclame opdruk is de maximaal haalbare. Het verdient aanbeveling om hier
ruim binnen te blijven.
In overleg kunnen de posities van de displays nog verschoven worden wanneer dit uiterlijk drie weken
voor de levertijd schriftelijk wordt aangegeven.
Het aanbrengen van tekst is bij de prijs inbegrepen.
De tekst dient evenals de kleurstelling schriftelijk te worden aangeleverd om eventuele misverstanden te
voorkomen.
Logo’s dienen aangeleverd te worden als sticker of kunnen tegen meerprijs door ons worden verzorgd.
Het eventueel aanleveren van Logo’s die door ons verzorgt moeten worden, dient digitaal te gebeuren en
moet van een voldoende kwaliteit zijn zodat onze drukker hier mee kan werken.

SPEELTIJD
Wijzigingen voorbehouden.
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