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Opmaken van drukgegevens
Zorgvuldig in acht nemen a.u.b.
Bestandsformaten

Lettertypes

Uw drukgegevens worden benodigd in
PDF-formaat.

Verander alle in het document gebruikte lettertypes in paden of curves, of sluit deze compleet
in het drukbestand in.

PDF-gegevens moeten voldoen aan de
PDF/X-4:2008 standaard. U kunt zowel een PDFbestand met één pagina‘s als een PDF-bestand
met meerdere pagina‘s uploaden.

Kleurprof iel / ICC
Maak uw drukgegevens aan in het kleurprofiel
CMYK (gebaseerd op Fogra39 / Isocoated v2).

Uw bestanden kunt u ook gecomprimeerd als
ZIP- of RAR-bestand uploaden.

Paginaformaat / pagina‘s schalen
Maak uw documenten altijd aan in de verhouding 1:1. Indien dit niet mogelijk is, kiest u
dan optioneel voor 1:2 of 1:10.
Houd ook rekening bij de verhouding tot de
resolutie (dots per inch / dpi).

Afloop / extra rand
De benodigde afloop (extra rand) vindt u in
het betreffende productdatasheet. Houdt u
bij alle producten aan de veiligheidsafstanden
die genoemd worden in de productdatasheets.
Breng geen paskruizen, snijtekens of druk-controlestrips aan.
Let ook op uw documentformaat in de paginaverhouding: 5mm afloop 1:1 betekent 0,5mm
afloop 1:10
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RGB-kleuren en steunkleuren worden voordat ze
gedrukt worden in het CMYK-kleurprofiel geconverteerd. Houdt u er rekening mee dat er bij de
convertering van kleurprofielen kleurverschillen
kunnen ontstaan.
Om ongewenste resultaten bij de druk te voorkomen zijn combinaties van speciale kleuren en
transparanties in de drukbestanden niet toegestaan.
Wij adviseren met name bij grote oplages onze
eersteklas gegevenscontrole. U ontvangt daarbij
ter goedkeuring een druk met bindende kleuren
in DIN A4-formaat via de post.
ICC-kleurprofielen altijd geheel insluiten a.u.b.

Zwart juist instellen
Zwart
Cyaan 0%, magenta 0%,
geel 0%, zwart 100%
Diepzwart
Cyaan 60%, magenta 60%,
geel 60%, zwart 100%
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Afbeeldingen, resolutie en grootte bestand
Gebruik uitsluitend afbeeldingen met een hoge
resolutie en geen verkleinde internetgrafics of
logo‘s.

Bij zeer grote bestanden kan de resolutie ook
overeenkomstig kleiner worden gekozen. Voorwaarde hiervoor is een juiste verhouding van
drukgrootte en kijkafstand.
Templates

Bij alle afbeeldingen mag de resolutie niet minder dan min. 100 dpi bij een grootte van 100%
(1:1) bedragen. Optimaal is een resolutie van
120-180 dpi (bij 100%).
Opmerking: Controleer of uw drukbestand in
het definitieve drukformaat op uw monitor
scherp is en of er geen „trappetjes-effecten“
optreden.
Houd er rekening mee dat u bij een andere
formaatverhouding de resolutie overeenkomstig
moet verhogen. Bij een verhouding van 1:2 moet
de resolutie bijv. twee keer zo hoog zijn.
De grootte van de gegevens mag per bestand
de 500 mbyte niet overschrijden. Bij grotere
bestanden kunnen er grote problemen bij de
afhandeling van de order optreden.
Voorbeeld voor documentgrootte 1:2 of 50%:
150 dpi x 2 = 300 dpi bij 50% documentgrootte.
Dit komt overeen met 150 dpi bij 100% eindformaat voor de druk.
Voorbeeld voor documentgrootte 1:10 of 10%:
150 dpi x 10 = 1500 dpi bij 10% documentgrootte. Dit komt overeen met 150 dpi bij 100%
eindformaat voor de druk.
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Gebruik de template voor onze beachflags en
vouwtenten zonder het documentformaat te
wijzigen.
Wis beslist de controlepaden uit de lay-outtemplate.

Belangrijke opmerking
Wij geven geen garantie voor de actualiteit,
correctheid of volledigheid van uw tekst- en beeldbestanden. Controleer de tekst van te voren
nauwkeurig op eventuele spelfouten. Bij bestanden die als onvoldoende werden gekenmerkt,
zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen.
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