Aanleverspecificaties printopdrachten (stickers, posters, spandoeken, vlaggen, etc.)
•

•

•
•

•

•
•

Alle bestanden dienen aangeleverd te worden in een hoge resolutie PDF (1.4 of hoger),
(andere bestandsformaten zoals bijvoorbeeld EPS zijn afhankelijk van de toepassing
mogelijk maar uitsluitend na vooraf overleg);
Formaat 1:1 aanleveren, (uitsluitend bestanden waarvan de afmetingen te groot zijn om
1:1 aan te leveren mogen op schaal worden aangeleverd, de schaal dient dan wel in de
bestandsnaam te worden vermeld en duidelijk bij de bestelling te worden aangegeven);
Fonts altijd omzetten naar outlines;
Rondom 10mm afloop (bleed) toepassing en geen snijtekens of paskruizen gebruiken
(het formaat van het bestand wordt dus 20mm breder en hoger dan het eindformaat van
de print);
PMS kleuren niet omzetten naar CMYK (onze printers werken met CMYK kleuren, dit
betekent dat ook PMS kleuren opgebouwd worden in CMYK en zo goed mogelijk
benaderd worden, echter sommige kleuren zijn moeilijk benaderbaar met CMYK
waardoor kleurafwijkingen altijd mogelijk zijn);
Geen overdruk of transparanties gebruiken;
Slechts 1 pagina of printopdracht per pdf aanleveren, dus elke printopdracht in een
aparte pdf en voorzien van een logische bestandsnaam;

Kleuren:
•

•

Zwart wordt opgebouwd uit CMYK, bij aanlevering van 100% zwart (K) zal de
hoeveelheid inkt van elke kleur door onze software worden bepaald. Als u een bestand
aanlevert waarin het zwart is opgebouwd dan wijzigen wij niets aan deze CMYK waardes.
Bij verlopen kan er streepvorming in de print voorkomen, dit is geen fout van de printer
maar de opbouw van het verloop. Bij sommige kleuren kan dit meer opvallen dan bij
andere kleuren. De beste resultaten worden behaald door het verloop aan te leveren in
vectoren.

Wij proberen altijd om de aangeleverde kleurreferenties zo goed mogelijk te benaderen, echter
de kleuren kunnen altijd iets afwijken door de limieten binnen het kleurbereik van de printer of
beperkingen van materialen. In bepaalde gevallen kunnen kleuren afwijken door bijvoorbeeld
uw lokale kleurinstellingen. Uiteraard kunt u altijd vooraf een proef ontvangen om zelf te
kunnen beoordelen of de uiteindelijke kleur aan uw verwachtingen voldoet.
Alle bestanden gemaakt in een ander programma of aangeleverd in een afwijkend
bestandsformaat kan onverwachte resultaten opleveren. Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het eindproduct indien bestanden niet conform
bovenstaande specificaties worden aangeleverd. Een herdruk als bestanden niet correct zijn
aangeleverd is altijd voor rekening van de opdrachtgever.

