Technische Fiche
aanleveren van ontwerp

Voor een drukresultaat dat aansluit bij uw verwachtingen,
is een goede aanlevering van het toe te passen basismateriaal van essentieel belang.
Afwijkingen van deze specificaties zorgen voor extra aanpassingen met
additionele kosten en de mogelijke uitstelling van uw deadline.
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Bestandstypes
• Illustrator .EPS, .AI of Acrobat PDF
• full color bitmaps bij voorkeur in .TIFF
• ook mogelijk: JPG, Photoshop EPS
Indesign bestanden worden enkel aanvaard indien alle fonts en bitmaps apart meegeleverd zijn.
Wij aanvaarden geen QuarkXpress documenten.
Powerpoint, Publisher, Word en Excel bestanden worden niet aanvaard.
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Resolutie en Opmaak
• buiten gebruik digitaal : op schaal 1/10 met min. 450 dpi - max. 720 dpi
• binnen gebruik digitaal : op schaal 1/10 met min. 600 dpi - max. 1500 dpi
• vectorieel, full color bitmap of combinatie van beide (PDF)
• geen snijtekens (crop marks, bleed marks, register marks enz...)
• tekst omzetten naar lettercontouren of de fonts meesturen
• voorzie een minimum afloop van 1,5 cm per zijde
• voor bepaalde producten hebben wij opmaak templates (vb. windbanners)
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Kleuren
• buiten gebruik digitaal : enkel CMYK bestanden, RGB bestanden wordt geconverteerd naar CMYK
• binnen gebruik digitaal: RGB (beste resultaat) en CMYK mogelijk
• Kleuren worden verschillend gereproduceerd afhankelijk van de gebruikte drager.
Reproductiemogelijkheden op textiel hebben dus een beperking.
• Om te garanderen dat de kleuren die we printen accuraat zijn aan de kleuren die u wenst,
hebben we een kleurbindend staal (Proofprint) nodig, geproduceerd van de bestanden die u ons aanlevert.
Voor vlakke kleuren hebben we de corresponderende PANTONE Coated kleurspecificatie nodig.
Als er geen kleurspecificatie of staal wordt aangeleverd, worden kleuren geprint met de aanwezige kleurdata.
• Op aanvraag kunnen we een kleurstaal printen op de door u gekozen drager.
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