Aanleverspecificaties
logo’s/teksten/decoraties:
Dienen in Adobe Illustrator (AI) of Encapsulated PostScript (EPS) weggeschreven te zijn in
vectoren/lettercontouren.
(dat geldt tevens ook voor ALLE bijgevoegde teksten). Logo’s/decoraties die niet voldoen aan
bovengenoemde kwalificatie kunnen door ons tegen éénmalige vergoeding worden bewerkt.
Bitmapafbeeldingen (JPEG, TIFF, PDF, Microsoft office bestanden enz.) kunnen niet
rechtstreeks in vectoren worden omgezet!
Afbeeldingen opgebouwd uit meerdere kleuren in full color zullen worden geprint
Indien de kwaliteit van de afbeeldingen niet toereikend is zullen deze, indien
mogelijk, worden ingescand en bewerkt om aan de systeemeisen en de afdrukkwaliteit van
de printers te kunnen voldoen.
Opmaak full-colour print en/of offset full-colour drukwerk:
U kunt bestanden uit de onderstaande programma’s aanleveren, aan de hand van de daarop
van toepassing zijnde specificaties:
1. Adobe Photoshop
– Minimaal 300 DPI.
– CMYK kleuropmaak (Let op! Als u opmaakt in RGB ontstaan er kleurafwijkingen.)
– Bestanden opslaan als: .tiff /.eps /.jpg of .psd
– Elke pagina apart aanleveren.
2. Adobe Illustrator
– Lettertypes altijd omzetten naar lettercontouren (teksten kunnen niet meer worden
aangepast!).
– CMYK kleuropmaak (Let op! Als u opmaakt in RGB ontstaan er kleurafwijkingen.)
– Bestanden opslaan als .ai /.eps of .pdf
– Elke pagina apart aanleveren.
3. PDF
– Certified PDF
– CMYK
– Inclusief snijtekens en afloop
– LET OP: alle fonts bijvoegen
VERDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Snijranden:
Voor het schoonsnijden zonder witranden van het print- of drukwerk, dient er minimaal 3 mm
afloop zijn aan alle zijden. Deze 3 mm beeld moet worden toegevoegd aan het uiteindelijke
formaat.
Voor grootformaat Full-colour prints geldt een snijmarge van 1 mm rondom de totale opmaak.
Afbeeldingen:
Afbeeldingen en andere bestanden moeten op 300 DPI, of 100% (ware grootte) op 90 dpi
opgeslagen worden.
Kleuren:
– Drukwerk in PMS-kleuren, Pantone kleurenpalet aanhouden.
– Digitaal- of offset full-colour drukwerk, alle PMS- en/of spotkleuren omgezet naar CMYKkleurwaarden.
– Full-colour grootformaat printwerk, alle PMS- en/of spotkleuren omgezet naar CMYKkleurwaarden.
Alle bestanden opgemaakt in Adobe Illustrator; Adobe Photoshop; Adobe InDesign t/m CS5 of
opgeslagen als Adobe PDF kunnen door ons worden verwerkt.

Mochten er vragen zijn over de aanleverspecificaties neem dan contact met ons op.

