Je wilt natuurlijk de beste kwaliteit. Zorg er daarom voor dat je bestanden goed zijn opgemaakt.
Om een outstanding product te vervaardigen in een zo kort mogelijke doorlooptijd,
moeten we er voor zorgen dat er aan een aantal richtlijnen wordt voldaan.
BESTANDSFORMATEN
Bij voorkeur PDF ( PDF/x-1a:2001),
EPS, AI, PSD en JPG. Andere formaten in overleg.
n.b. Zorg bij de aanlevering van
vectorbestanden voor dat eventuele lettertypes omgezet
zijn naar lettercontouren.
OPEN DOCUMENTEN
Bij het aanleveren van “open” documenten, zorg ervoor
dat alle elementen compleet worden aangeleverd.
Bij de adobe pakketten kun je dit doen door het te
exporteren als pakket.
KLEUR
Al ons groot- en kleinformaat printwerk wordt uitgevoerd
in CMYK. Lever uw bestanden bij voorkeur dan ook als
CMYK aan. Wanneer afbeeldingen en of kleuren in RGB
(of PMS) zijn opgemaakt worden deze automatisch door
onze systemen naar CMYK omgezet. Het omzetten van
rgb/PMS naar CMYK resulteert meestal in minder felle
kleuren. Bij drukwerk kan gebruik gemaakt worden
van PMS-kleuren, deze dienen dan als extra steunkleur
in het document verwerkt te worden.
Kleurprofielen
Hanteer bij voorkeur voor “Gecoat papier”:
Coated_Fogra39L_VIGC_300.icc
voor ”Uncoated papier”:
Uncoated_Fogra47L_VIGC_260.icc
Zwart
Hanteer voor diep zwart de kleurwaarden:
C50 M40 Y40 K100, gebruik nooit register zwart.
LET OP!! 100% zwart wordt in veel
opmaakprogramma’s automatisch op overdruk
ingesteld, dit houdt in dat de onderliggende kleuren ook
meegedrukt/geprint worden, dit kan voor
ongewenste effecten zorgen, controleer dit dus goed!
RESOLUTIE EN DOCUMENTFORMAAT
Voor drukwerk hanteren wij 300 dpi, dit is nodig om
afbeeldingen scherp te kunnen drukken.
Voor printwerk hanteren we minimaal 75 dpi maar
bij voorkeur 100 /150 dpi op het eindformaat.
Als u het document op schaal aanlevert,
houdt er dan rekening mee dat de resolutie
ook evenredig wordt vergroot. ( 1:5 - 1:10 )

Voorbeeld:
“Als uw document op 10% (van het gewenste
formaat is opgemaakt) moeten de
afbeeldingen een minimale resolutie
hebbenvan 1000 dpi”
PRINT MET CONTOUR SNIJDEN
Wanneer gebruik gemaakt wordt van contour snij / frees
lijnen, deze graag aanleveren als:
• steunkleur genaamd “CutContour”
• dikte 0,5 pt.
• overdruk
• PDF (PDF/x-1a:2001)
Kies dan voor een sterk afwijkende kleur.
Zodat het duidelijk zichtbaar is in het
document.
AFLOOPINSTELLINGEN PER PRODUCT
Hiermee bedoelen wij het extra beeld rondom het
uiteindelijke formaat (alle zijden gelijk)
Drukwerk/digitaal printwerk
Voor drukwerk hanteren wij een afloop van
3 mm. afloop rondom, zonder snijtekens
Grootformaat printwerk zonder contour snijden
0 mm. afloop rondom afloop, zonder snijtekens
Grootformaat printwerk met contour snijden
5 mm. afloop buiten de contourlijn.
Textieldoeken t.b.v. textielspanframes
0 mm. afloop rondom, zonder snijtekens
Kederspandoek
0 mm. afloop rondom, zonder snijtekens
PVC spandoeken
10 mm. afloop rondom, zonder snijtekens
Blindspandoeksysteem
105 mm. afloop rondom, zonder snijtekens
FLEETMARKING
Stickers gesneden uit (gekleurd) vinyl
Aanleveren als eps (vector)bestand.
Teksthoogte minimaal 6 mm.
Teksten als lettercontouren
Lijnen (minimaal 2 mm. dik)
omzetten als padomtrek.
AANLEVEREN
E-mail tot 20Mb.,
Wetransfer tot 2GB (pro 20GB),
USB gegevensdrager.
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