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PRINTEN, FLYERS, 
KAARTEN & VISITEKAARTEN 

prints  klaar: zelfde dag

print: zwart-wit (max 160 grs)  A4 A3 

startkosten 4,00 4,00

1 - 100 0,08 0,16
 101 - 500 0,07 0,14
 501 - 1.000 0,06 0,12
 1.001 - 2.500 0,05 0,10
 2.501 - 5.000 0,04 0,08
 5.001 - 10.000 0,03 0,06
 10.001 - < 0,025 0,05

print: full-color (max 350 grs)  A4 A3 

startkosten 4,00 4,00

1 - 50 0,80 1,60
 51 - 100 0,60 1,20
 101 - 250 0,50 1,00
 251 - 500 0,40 0,80
 501 - 1.000 0,30 0,60
 1.001 - 1.500 0,25 0,50
 1.501 - <  op aanvraag

fl yers/kaarten  dubbelzijdig in kleur  op 350grs gecoat - klaar: zelfde dag

fl yers / kaarten  A6 A5 135x135

  50 stuks 28,- 39,- 34,-
  100 stuks 39,- 64,- 53,-
  250 stuks 78,- 117,- 99,-
  500 stuks 111,- 175,- 145,-

gevouwen kaarten  A6 A5 135x135

  50 stuks 45,- 69,- 59,-
  100 stuks 75,- 126,- 99,-
  250 stuks 145,- 213,- 179,-
  500 stuks 215,- 328,- 269,-

visitekaarten full-color op 350grs gecoat - klaar: zelfde dag

Visitekaarten   85x55mm standaard gelamineerd

  50 stuks 20,- 
  100 stuks 30,- 60,-
  250 stuks 55,- 125,-
  500 stuks 80,- 200,-
  1000 stuks 130,-

  50 stuks 20,- 
  100 stuks 30,- 60,-
  250 stuks 55,- 125,-

  50 stuks 45,- 69,- 59,-
  100 stuks 75,- 126,- 99,-
  250 stuks 145,- 213,- 179,-
  500 stuks 215,- 328,- 269,-

  50 stuks 28,- 39,- 34,-
  100 stuks 39,- 64,- 53,-
  250 stuks 78,- 117,- 99,-
  500 stuks 111,- 175,- 145,-

25%
korting

enkelzijdig?

25%
korting

enkelzijdig?

20%
korting

enkelzijdig?

KLEINFORMAAT PRINTS  MAXIMAAL A3
LATEN PRINTEN

‘algemene‘ print kosten - Voor alle overige prints gelden de staff el 
prijzen in de tabel hiernaast. Deze prijzen zijn per bedrukte zijde en 
uitgaande van standaard papier. Dubbelzijdig printen, andere papier 
soorten/diktes, snijden etcetera zijn in dit geval natuurlijk wel mogelijk. 
De levertijd ligt veelal tussen de 1 en 3 uur.

aanleveren - Wij ontvangen print opdrachten bij voorkeur geheel als 
PDF via e-mail (repros@gmail.com). Andere bestandstypes zijn ook mo-
gelijk, maar kunnen leiden tot onverwachtte resultaten. Vragen? Stuur 
ons een mailtje en wij beantwoorden ze graag.

proefprints - Het is natuurlijk geen probleem om eerst een proef print 
te komen bekijken. Geef dit gewoon even aan in je e-mail.

drukwerk - Bij grote oplages met ruime deadlines of speciale verzoe-
ken, die op onze printers lastig uitvoerbaar zijn werken wij samen met 
verschillende on- en offl  ine drukkers. Wij maken hiervoor graag een 
passende off erte.
______________________________________________________________________

SELFSERVICE PRINTEN & SCANNEN

Het is voor ons helaas niet langer mogelijk selfservice kopiëren, printen en scannen aan te bieden.

Onze excuses voor het ongemak.

KAARTEN, FLYERS & VISITEKAARTEN
GEPRINT OP DIK PAPIER  ZELFDE DAG NOG KLAAR

specifi caties - Wij printen deze kaarten en fl yers op dik papier en op 
ieder gewenst formaat (binnen A3). 

kosten - De prijzen in de tabel hiernaast zijn gebaseerd op een aantal 
standaard formaten i.c.m. 350grs gecoat papier, maar andere papier-
soorten en afmetingen zijn natuurlijk ook mogelijk.

aanleveren - Wij ontvangen print opdrachten bij voorkeur geheel als 
PDF via e-mail (repros@gmail.com). Andere bestandstypes zijn ook mo-
gelijk, maar kunnen leiden tot onverwachtte resultaten. Vragen? Stuur 
ons een mailtje en wij beantwoorden ze graag. 

proefprints - Het is natuurlijk geen probleem om eerst een proef print 
te komen bekijken. Geef dit gewoon even aan in je e-mail.
______________________________________________________________________

afwijkende formaten en papiersoorten zijn mogelijk
mail ons voor meer informatie (repros@gmail.com)
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POSTERS, TEKENINGEN, FOTOPRINTS,   
BORDEN, WANDDECORATIE & BANNERS

grootformaat   klaar: zelfde dag (arizona tot 2 werkdagen)

  staffelkortingen grootformaat prints:  
 5 - 10 -5% 
 11 - 25 -15%
 26 - 50 -20% 

COLORADO: poster kwaliteit   lijntekening grafisch 

 startkosten 6,00 6,00
 A2 3,00 7,00
  A1 4,50 11,50
 m2 of A0 6,75 18,00
 B2 3,75 9,00
 B1 5,25 14,50
 B0 9,00 22,00

 

  meerprijs papiersoorten, per m2

 standaard papier: wit 150grs 3,00
 behang, blueback of sticker 6,50  
 polyester (semi-transparant/zeefdruk) 13,00  
 roll-up film (kunststof/vochtbestendig) 10,00  

CANON IPF: foto kwaliteit  foto

 startkosten 6,00
 A2 13,00  
 A1 24,00 
 m2 of A0 40,00  
 B2 18,50  
 B1 32,00  
 B0 52,00  

  meerprijs papiersoorten, per m2

 standaard papier: silk 260 0,00
 mat 180 gr of glossy 200 gr 0,00 
 back-lit film, canvas linnen 15,00 

ARIZONA: outdoor & flatbed  flatbed rol

 startkosten 25,00 15,00

 A2 15,00 10,00
 A1 25,00 18,50
 m2 of A0 40,00 25,00
 B2 20,00 14,50
 B1 32,50 21,50
 B0 50,00 32,50
 toeslag witte inkt +50% +50%

  meerprijs materiaalsoorten, per m2

 standaard papier: 180grs mat  0,00
 banner-, of zelfklevend vinyl  2,00
 vinyl behang  12,00
 canvas linnen  17,00
 
 grijsbord 2 mm 8,50
 museumkarton 2 mm 22,00
 forex 3 mm 19,50
 forex 5 mm 24,50
 plexiglas 4 mm 89,00
 dibond aluminium           op aanvraag

banners systeem incl. print op vinyl 

 x-banner 60x160 cm op aanvraag  
 rolbanner 80x200 cm op aanvraag  

aanleveren - Wij ontvangen print opdrachten bij voorkeur geheel als 
PDF via e-mail (repros@gmail.com). Andere bestandstypes zijn ook mo-
gelijk, maar kunnen leiden tot onverwachtte resultaten. Vragen? Stuur 
ons een mailtje en wij beantwoorden ze graag.

kosten - De prijzen in de tabel hiernaast zijn gebaseerd op standaard 
formaten, maar in principe zijn alle formaten mogelijk zolang deze 
passen binnen de rolbreedte of plaat oppervlak van het gewenste 
materiaal. 

proefprints - Het is natuurlijk geen probleem om eerst een proef print 
te komen bekijken. Geef dit gewoon even aan in je e-mail.

COLORADO - STANDAARD KWALITEIT
POSTERS, TECHNISCHE TEKENINGEN,  ZEEFDRUKFILMS, ETC.

Zeer geschikt voor posters, presentatie materiaal of bouwtekeningen. Deze 
prints kunnen binnen no time voor je klaar liggen.

lijntekening of grafisch - Wij hebben de kosten gesplitst in ‘lijnteke-
ning‘ en ‘grafisch‘. Onder ‘lijntekening’ verstaan wij standaard technische 
tekeningen zoals bouwtekeningen of bijvoorbeeld een naaipatroon 
zonder  ‘gevulde vlakken’.

opmerkingen - Dubbelzijdig printen en gebruik van eigen papier zijn 
met deze prints niet mogelijk.

CANON IPF - FOTOKWALITEIT
FOTOPRINTS, POSTERS, CANVAS, ETC.

Wil je de best beschikbare printkwaliteit dan kom je al snel uit bij deze inkjet 
prints. In de meeste gevallen hebben wij de prints binnen 2 uur klaar. 

opmerkingen - Dubbelzijdig printen, lamineren en gebruik van eigen 
papier zijn met deze prints in goed overleg mogelijk.

ARIZONA - INDOOR & OUTDOOR
BORDEN, BANNERS, POSTERS, WANDDECORATIE, ETC.

Voor prints op diverse plaatmaterialen (karton, forex, acryl, hout, etc) en 
prints voor outdoor toepassingen zoals banners en signing.

flatbed of rol - Wij hebben de kosten gesplitst in ‘flatbed‘ en ‘rol‘. Alle 
prints op plaatmaterialen zoals karton en forex vallen onder flatbed. 
Prints op flexibele materialen (van rol) vallen vanzelfsprekend onder ‘rol‘.

opmerkingen - Deze prints zijn UV en regenbestendig het gebruikte 
materiaal wellicht niet. Dubbelzijdig printen en gebruik van eigen papier 
zijn op deze printer in goed overleg mogelijk.

BANNERS
COMPLETE SYSTEMEN

opmerkingen -  Ook andere formaten en aluminium frame banners zijn 
mogelijk. Banners zijn ook als losse print te bestellen. Informeer via e-mail 
naar onze mogelijkheden.
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DIVERSE AFWERKING,
LAMINEREN, OPPLAKKEN & INBINDEN

afwerking
 startkosten 4,00
 nieten automatisch - per set 0,02 
 rillen - per ril 0,15
 stapel snijden - per snede  1,00 
 snijden, vouwen, vergaren & boren           op aanvraag

lamineren & opplakken klaar: zelfde dag

lamineren  plakken op foambord

glans mat 5mm 10mm
A5 0,90 1,10 A5 4,00 5,00

A4 1,50 1,80 A4 7,50 9,50

A3 2,50 3,00 A3 10,00 13,50

A2 * 5,50 5,50 A2 15,00 18,50

A1 * 10,00 10,00 A1 25,00 30,00

A0 * 19,50 19,50 A0 42,50 50,00

B2 * 7.50 7,50 B2 18,50 23,00

B1 * 14,50 14,50 B1 30,00 36,00

B0 * 26,50 26,50 B0 48,50 57,00

 * 3,50 startkosten bij lamineren groter dan A3

inbinden klaar: zelfde dag

schutbladen  A4 A3
 plastic 0,3 (zwart, wit of transparant) 0,45 0,85
  semi transparant 0,8 1,15 2,30

ringband metaal   (wire-o)  A4/A3 kort A3 lang
S 7,9 mm - 9,5 mm 1,95 4,50
M 11,1 mm - 14,5 mm 2,75 5,95

L 16,0 mm - 32,0 mm 4,50 * 9,95 *
  * min. 5 stuks of startkosten à 2,50 2,50

linnen rug  A4 
 medium 1,95 

lumbeck (softcover)  A4 XL 

   (max 21 x 30 cm) (max 30 x 40 cm)

 startkosten 5,00   7,50
 lijmen per boekje  3,50 5,50

vouwen en nieten   (booklet)  A4 A3 

 startkosten 5,00 5,00
 per booklet 0,16 0,23

 

inbinden levertijd in overleg

hardcover  (luxe boekbinding)  A4 A3 

  binding per stuk 45,00 55,00
  print cover* per stuk 15,00 25,00
 *bijv. linnen, bucram,  gelamineerd of op kunstleer

 

opmerkingen - Wij gaan er natuurlijk niet van uit, maar helaas kan 
er soms toch iets mis gaan. Aanleveren van eigen prints en materiaal 
geschiedt daarom op eigen risico.

kosten - De prijzen in de tabellen hiernaast zijn exclusief print kosten 
en zijn gebaseerd op standaard formaten. In principe zijn alle formaten 
mogelijk zolang deze passen binnen het aangegeven maximale formaat. 
De kosten voor afwijkende formaten zijn in dit geval gelijk aan die van 
het eerst volgende (grotere) standaard formaat.

DIVERSE AFWERKING
NIETEN, RILLEN, SNIJDEN & VOUWEN

Wij kunnen prints op diverse manieren verder afwerken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het nieten van sets, het op maat snijden van flyers of dik 
papier voorzien van een ril.

LAMINEREN
EXTRA BESCHERMING

Een gelamineerde print blijft langer mooi en is waterdicht. Handig bij 
buitengebruik (in de tuin of  op de boot) of bijvoorbeeld als menukaart. De 
meeste formaten kunnen binnen uur worden opgehaald.

glans of mat - Glans laminaat laat de kleuren extra spreken. Mat lami-
naat heeft het voordeel dat je geen last hebt van weerspiegeling, maar 
is lastiger schoon te houden.

opmerkingen - Standaard is het laminaat rondom 3mm groter dan de 
print, hierdoor wordt het geheel waterproof. Deze extra rand kunnen 
wij wegsnijden, hierdoor verlies je, langs de randen, de waterdichte 
eigenschappen. 

PLAKKEN OP FOAMBORD
EXTRA STEVIGHEID

Een opgeplakte print is goed bruikbaar als bijvoorbeeld presentatie ma-
teriaal, cheque. of mededelingsbordje. Borden tot A3 formaat hebben wij 
meestal binnen 1-2 uur klaar. Grotere formaten kunnen wij binnen een dag 
leveren. 

5mm of 10mm - Wij gebruiken zowel 5mm als 10mm dik wit foambord. 
Bij formaten tot A2 geven wij meestal de voorkeur aan 5mm. Grotere 
formaten plakken wij over het algemeen de 10mm variant.

INBINDEN
WIRE-O, LINNEN RUG, LUMBECK, BOOKLET & HARDCOVER

Iedere bindwijze heeft zo zijn eigen toepassingen. Met uitzondering van de 
hardcover variant binnen enkele uren klaar.

WIRE-O  METALEN RINGBAND
Zeer goed bladerbaar, stevig en snel. Keuze uit wit, zwart en zilver. 

BOOKLET  VOUWEN&NIETEN
Zeer goed bladerbaar, goedkoop en snel. Tot 40 pagina’s. 

LINNEN RUG  LIJM STRIP
Goed bladerbaar en snel. Keuze uit wit en zwart. Tot 100 pagina’s 

LUMBECK  GELIJMDE SOFTCOVER
Makkelijk bladerbaar, stevig en snel.  

HARDCOVER  GELIJMD
Goed bladerbaar, stevig. Diverse materiaal opties. 

  staffelkortingen lamineren en opplakken op foam:
 5 - 10 -5% 
 11 - 25 -15%
 26 - 50 -20%

  staffelkortingen & afwijkende formaten:  op aanvraag

  staffelkortingen & afwijkende formaten:  op aanvraag
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PAPIER
& VERPAKKEN

papier  
  kortingen papier & enveloppen
 100 - 500 15% 15% 10%
 500+ 30% 30% 15%

standaard wit   (mat)  A4 A3 SRA3
 80 grs 0,03 0,06
 120 grs 0,07 0,14
 160 grs 0,09 0,18
 200 grs 0,12 0,24
 300 grs 0,28 0,56 0,65
 350 grs 0,32 0,64 0,65

gesatineerd wit  (glad)  A4 A3 SRA3
 100 grs 0,06 0,12 0,14
 120 grs 0,08 0,16 0,22
 160 grs 0,12 0,24 0,29
 250 grs 0,19 0,38 0,45
 350 grs 0,28 0,56 0,65

natuurwit   (off-white)  A4 A3 SRA3
 80 grs 0,05 0,10 0,15
 120 grs 0,07 0,14 0,20
 160 grs 0,09 0,18 0,25
 250 grs 0,19 0,38 0,45
 300 grs 0,28 0,56 0,65

gekleurd papier  A4  
 80 grs 0,05 
 120 grs 0,09 
 160 grs 0,12 

speciaal papier  A4  SRA3 
 MC gloss 135grs 0,15  0,30
 MC gloss 250grs 0,25  0,50
 chromolux 250grs 0,25  0,50
 chromolux 350grs 0,35  0,70
 luxury paper 280grs 0,85  1,70
 kraftpapier 300grs 0,35  0,80
 structuur 300grs 0,45  0,95
 structuur 320grs 0,55  1,15

speciale materialen  A4 A3 SRA3
 kalkpapier dun 0,40 0,80
 kalkpapier dik 0,55 1,10
 overheadsheet 0,70 1,40
 etiketten/stickers mat 0,40 
 etiketten/stickers glans 1,25  2,50
 etiketten/stickers waterproof 1,25  2,50
 monotex/nevertear waterproof 1,25  2,50

verpakken  
kokers

 A2 2,50
 A1 3,50
 A0 4,50

gripzakjes & tasjes

 tasje 0,20
 A4 gripzak 0,30 
 A3 gripzak 0,40

enveloppen  wit off-white venster

 A6 0,08 0,13
 A5 0,13 0,19 
 A4 0,50 0,50 
 140 x 140 mm 0,33 0,33 
 110 x 220 mm 0,10 0,15 0,17

kosten - De prijzen in de tabellen hiernaast zijn exclusief print kosten 
en zijn gebaseerd op standaard formaten. In principe zijn alle formaten 
mogelijk zolang deze passen binnen het aangegeven maximale formaat. 
De kosten voor afwijkende formaten zijn in dit geval gelijk aan die van 
het eerst volgende (grotere) standaard formaat.

PAPIERDIKTES
80-100grs - standaard papier voor brieven of test prints

120-135grs - iets steviger papier voor een iets betere ‘feel’

160-250grs - steviger papier voor flyers en posters

300-350grs - dik papier voor kaarten en visitekaarten

PAPIERSOORTEN
standaard wit - normaal mat wit - standaard bij zwart-wit prints

gesatineerd wit - iets gladder mat wit - standaard bij kleuren prints

natuurwit - mat gebroken wit (licht creme) 

gekleurd - mat papier in diverse kleuren

MC glans - glad glanzend - mooi voor flyers

chromolux - hoogglans met matte achterzijde - goed als ansichtkaart

luxury paper - mat met een licht parelmoer/metallic effect

kraftpapier - mat bruin met natuurlijke uitstraling - leuk als kaart

kalkpapier - half transparant - geschikt als zeefdruk film

overheadsheet - volledig transparant - geschikt als zeefdruk film

etiketten - papieren sticker - voor adres labels en simpele stickers
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN

print tegoed - klantenkaarten
klantenkaart 50 100 250 500 1000

tegoed excl. btw € 50,00 € 100,00 € 250,00 € 500,00 € 1000,00

u betaalt excl. btw € 47,50 € 92,00 € 225,00 € 440,00 € 850,00

uw korting 5% 8% 10% 12% 15%

voorwaarden
1.  Per opdracht mag maximaal 50% van de totale waarde van de klantenkaart  

afgeschreven worden. Bij een klantenkaart van bijv. € 250,00 is dit max. € 125,00 per 
opdracht.

2.  Indien het saldo van de kaart langer dan 14 dagen negatief is kunnen wij 5% 
toeslag, op het openstaande bedrag, in rekening brengen.

diensten & overig
uurtarieven

 DTP 45,00
 ontwerp/design 65,00
 afwerking 35,00

scannen

 startkosten 4,00
 normaal, automatisch - max. A3, 400dpi 0,20
 normaal, handmatig - max. A3, 400dpi 1,50
 grootformaat - max. 90x250cm, 400dpi 7,00

snijplotten (belettering)

Voor het maken van raam-, boot- of bijv. muurstickers en het bedrukken 
van textiel. Wij hebben diverse kleuren folies in huis zowel mat en glans. 
Vaak kunnen wij al binnen een dag leveren.

prijzen voor snijplot/raambelettering op aanvraag (repros@gmail.com)

drukwerk

Ook grote oplages en speciale verzoeken, die op normale printers lastig 
uitvoerbaar zijn, verzorgen wij graag. Hiervoor werken wij al geruime tijd 
samen met verschillende on- en offline drukkers. Met deze ervaring en 
kennis maken wij graag een passende offerte voor u.

prijzen voor drukwerk op aanvraag (repros@gmail.com)

UURTARIEVEN
DTP, ONTWERP EN AFWERKING

Voor bepaalde werkzaamheden hanteren uurtarieven dit kan zijn voor het 
opzetten/ontwerpen van een kaart of simpele huisstijl of bijvoorbeeld voor 
het handmatig snijden of vouwen van printwerk.

kosten - Wij raden aan per e-mail een offerte aan te vragen.

SNIJPLOTTEN
RAAM BELETTERING, BOOTSTICKERS ETC

Stickers gesneden uit gekleurd zelfklevend vinyl.

kosten - De kosten voor deze stickers hangen heel erg af van het for-
maat i.c.m. de complexiteit van het ontwerp. Wij raden daarom aan om 
per e-mail een offerte aan te vragen en daarbij een duidelijk voorbeeld 
bestand mee te sturen.

opmerkingen - Wij leveren de sticker(s) aangebracht op applicatie folie. 
Helaas kunnen wij de stickers niet op locatie komen plakken.

OFFSET DRUKWERK
GROTE OPLAGES, LAGERE PRIJZEN

Bij grotere opdrachten die geen extreme haast hebben kan het verstan-
dig zijn om te gaan drukken i.p.v. printen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een standaard formaat flyer of briefpapier in oplages van 2.500 of meer. 

kosten - drukwerk offertes zijn aan te vragen per e-mail.

opmerkingen - de levertijden van drukwerk kunnen sterk variëren 
afhankelijk van de gewenste formaten en papiersoorten. Voor de meeste 
producten geldt een levertijd van 3 to 5 werkdagen, maar dit kan soms 
oplopen tot meer dan 10 werkdagen.

PRINT TEGOED
KLANTENKAART

Kom je regelmatig met opdrachten dan bieden onze klantenkaarten de 
mogelijkheid te profiteren van extra korting. Hiernaast staat een klein 
overzicht van de standaard klantenkaarten.  Je betaald het gehele bedrag 
vooraf en de bijbehorende korting wordt direct verrekend in de aanschaf 
prijs. De kosten van iedere volgende opdracht worden vervolgens van het 
uitstaande tegoed afgeschreven.



prijslijst 13 februari 2023, 17:02 

 alle prijzen in deze prijslijst zijn exclusief 21% btw - zie www.repros.nl voor de meest recente prijslijst - type- en zetfouten voorbehouden.   wij accepteren geen cash 

OVERIGE INFO

prijsberekening
De prijzen in deze prijslijst dienen als basis voor het berekenen van de totale kosten 

van een opdracht. Door het aantal benodigde prints op een standaard formaat te 

vermenigvuldigen met de juiste (staffel) prijs kunt u redelijk snel een idee krijgen van 

de te verwachten kosten. Bovenop deze printkosten komt eventueel een meerprijs 

voor dikker papier en bijvoorbeeld snijden en inbinden.

Graag sturen wij u per e-mail een offerte, welke bij grote 
opdrachten vaak voordeliger uitvalt dan de prijzen uit de prijslijst. 
 Alle prijzen in deze prijslijst zijn  exclusief 21% btw 

aanlevering bestanden
-  Bij voorkeur altijd aanleveren als pdf via e-mail of wetransfer.com 

Indien u andere bestanden wilt aanleveren, zoals InDesign, Word, Excel, Powerpoint, 

etc. overleg dan eerst even met één van onze medewerkers.

-  Voor printwerk dient u te werken in CMYK kleuren, doet u dit niet dan kan dit 

gevolgen hebben voor de uiteindelijke print. 

-  Houdt altijd rekening met veilige marges rondom uw design en voeg waar nodig 

afloop en snijtekens toe aan het bestand.

-  De kleuren van het gemiddelde beeldscherm zijn vaak lichter en feller dan de 

daadwerkelijke print.

A en B  formaten op een rijtje
A7 74 x 105 mm B7 88 x 125 mm

A6 105 x 148 mm B6 125 x 176 mm

A5 148 x 210 mm B5 176 x 250 mm

A4 210 x 297 mm B4 250 x 353 mm

A3 297 x 420 mm B3 353 x 500 mm

A2 420 x 594 mm B2 500 x 707 mm

A1 594 x 840 mm B1 707 x 1000 mm

A0 840 x 1188 mm B0 1000 x 1414 mm

Abri 1185 x 1750 mm

centraal
station

 het

IJ

jordaan


