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AANLEVERSPECIFICATIES
AUTOBELETTERING



Welke informatie hebben we van u nodig?

Foto’s van alle aanzichten van de te beletteren voertuig.
Maak deze foto’s recht van voren en zodat het hele voertuig zichtbaar is op de foto.
Voorbeeld zoals we het graag zien:

Kenteken
Aan de hand van het kentekennummer kunnen we veel informatie over het voertuig vinden.
 

Model
Als u een nieuw voertuig heeft aangeschaft dan kan het zijn dat u het kenteken nog niet heeft.
Dan willen we graag de volgende informatie:
• Het model
• Kleur voertuig
• Cabine (dubbele of een enkele)
• Lengte voertuig
• Hoogte voertuig
• Schuifdeuren
• Achterkant deuren
• Zijkanten en achterkant ramen of gesloten

Lever het voertuig voor de belettering gewassen aan! 

Bestuurderskant 

Voorkant Achterkant

Bijrijderskant

Voordat wij een ontwerp kunnen maken hebben we enkele gegevens van uw voertuig nodig.
Dit is nodig om de juiste design en belettering te maken en zo de kwaliteit te geven die u van ons kunt verwachten.



Zelf een ontwerp aanleveren

Eigen ontwerp aanleveren
Als u ervoor kiest om een eigen ontwerp aan te leveren hebben we ook de 
benodigde informatie van het voertuig nodig.
Dit zodat we u de juiste lijntekening van het voertuig kunnen sturen.

We maken met liefde een ontwerp voor uw belettering.
Maar mocht u zelf een ontwerp willen maken kan dat met onderstaande specificaties:

Bestandsformaat
Bij voorkeur krijgen we het ontwerp in illustrator aangeleverd.
Let er op dat heb bestand aan de volgende eisen voldoet:
• Gebruik de juiste schaaltekening, en laat de maten in de opmaak staan.
• Geef aan welke schaal is gebruikt.
• Zet alle tekst om naar lettercontouren en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk.
• Geen transparantie gebruiken in Illustrator.
• Lijndikte kunnen niet worden gesneden, gebruik daarom voor lijnen de omtreklijn funtie. 
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BELANGRIJK

Veel plezier met uw belettering!

Graag de volgende adviezen in acht nemen om zo lang mogelijk te genieten van de belettering!
• Eerste twee weken auto niet wassen
• Nooit hogedrukreiniger gebruiken
• Wassen door een wasstraat is op eigen risico.
• Na 6 tot 8 weken Infolio contacteren voor een eindinspectie 

Garantie
Afhankelijk van de gebruikte folie is de duurzaamheid gewaarborgd van 5 tot 12 jaar. 
Deze afgegeven fabrieksgarantie is van toepassing op o.a. loslaten en verkleuren.

Is uw wrap beschadigd?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat we uw schade kunnen beoordelen en repareren.
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