Algemeen
– Onze voorkeur gaat uit naar PDF-bestanden (EPS, AI TIFF, JPG of PSD kan ook);
– Bestanden moeten op het juiste formaat staan of op schaal 1:10. Zonder snijtekens, aﬂooptekens, paskruizen etc;
– Lettertypen altijd omzetten naar lettercontouren;
– Maak de bestanden met een aﬂoop van rondom 10mm.
Laat de achtergrond doorlopen in de aﬂoop. Dit voorkomt witranden na het afwerken;
– Gebruik altijd CMYK-kleuren of PMS Coatedkleuren;
– 100% zwart opbouwen uit CMYK: 40/40/40/100;
– lijndikte omzetten naar ‘omtreklijn’;
– Indien uw aangeleverde bestanden niet voldoen aan onze aanleverspeciﬁcaties kunnen hier DTP kosten voor in
rekening worden gebracht;
Kleurgebruik
– Bestanden aanleveren in kleurproﬁel: Fogra 39;
– Transparanties kunnen problemen veroorzaken en dienen te worden afgevlakt. Lever je bestand aan als één laag;
– Beeldelementen niet op overdruk zetten;
– Indien je RGB-kleuren gebruikt treedt er altijd een kleurverschil op vanwege de omzetting naar CMYK.
Bij kritische kleuren of grote volumes kan een kleurproef tegen kostprijs worden gemaakt;
Controleer de PDF voordat je deze aanlevert, door middel van de optie Overprint Preview in Acrobat Reader of
controleer je PDF met een print en zet de Overprint Preview ‘aan’. PDF opslaan als drukklare pdf, weggeschreven
onder PDF proﬁel PDF/X-1a:2001.
Resolutie
– afstand tot 1,5 mtr in minimaal 150 dpi op het eindformaat
– afstand tot 5mtr in minimaal 100 dpi op het eindformaat
– afstand > 5 mtr in minimaal 72 dpi op het eindformaat*
* Wanneer je een bestand aanlevert op 10%, dan wordt dit bestand 100% geschaald en moet het bestand een resolutie
hebben van minimaal 720 dpi.
Kleurverlopen
Maak verlooptinten eerst met een hoge resolutie aan in Photoshop. Andere methoden (bv via Illustrator) kunnen
streepvorming op leveren.
Let op!
Bij digitaal printen dien je erop bedacht te zijn dat alle kleuren worden opgebouwd uit CMYK. Bestanden opgemaakt in
PMS-kleuren zullen worden vertaald naar CMYK opbouw, waarbij de PMS-kleuren zo goed mogelijk zullen worden
benaderd (geldt ook voor RAL- en HKS kleuren).
Snijlijnen
Snijlijnen (cut contouren) bij vormen, dus niet rechthoekig, graag in lijndikte en in 100% magenta aangeven.

