Aanleverspecificaties
Hanteer deze specificaties voor het beste printresultaat.
Instellingen voor Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign

Kleurinstellingen
De volgende kleurinstellingen dienen binnen de Adobe opmaak programma’s te worden gehanteerd.
CMYK: ISO Coated V2 (ECI)
Let op! Afwijkende kleurinstellingen = kleurafwijking! Geen PMS kleuren. Alleen ter referentie.

Bestandsopmaak voor:
Banners / Spandoeken / Bouwhekbanners /
Meshdoeken / Canvas / Rollups

Bestandsopmaak voor:
Folie’s / Reclameborden / Posters /
Zelfklevende folie’s / Wallcovers

Opmaak in CMYK - ISO Coated V2 (ECI).

Opmaak in CMYK - ISO Coated V2 (ECI).

Afmeting 1-5 meter:
Afmeting 5-10 meter:
Afmeting 10+ meter:

Afmeting < 1 meter:
Afmeting > 1 meter:

min. 72 dpi (bij schaal 1:1)
min. 50 dpi (bij schaal 1:1)
min. 30 dpi (bij schaal 1:1)

min. 150 dpi (bij schaal 1:1)
min. 72 dpi (bij schaal 1:1)

Afmetingen welke op schaal 1:10 of 1:2 worden aangeleverd,
dienen hier de rasterinstellingen DPI x 10 of x 2 te worden ingesteld.

Afmetingen welke op schaal 1:10 of 1:2 worden aangeleverd,
dienen hier de rasterinstellingen DPI x 10 of x 2 te worden ingesteld.

- Teksten 5 cm rondom van de kant houden.
- Geen overlapping, netto betandsformaat.

-

Uitzondering: bij canvas wel 4 cm overlap rondom netto bestandformaat t.b.v.
doorloop foto na opspannen.

- Geen snijtekens.
- Gekoppelde bestanden of afbeeldingen insluiten.
- Gekoppelde afbeeldingen of foto’s in
CMYK - ISO Coated V2 (ECI), nooit in RGB.

Teksten 2 cm rondom van de kant houden.
0,5 cm overlapping (bij wallcover 5 cm overlapping)
Geen snijtekens.
Gekoppelde bestanden of afbeeldingen insluiten.
Gekoppelde afbeeldingen of foto’s in
CMYK - ISO Coated V2 (ECI), nooit in RGB.

Bestandsformaten:
Voor bestanden opgemaakt vanuit Adobe opmaakprogramma’s gelden de volgende aanleverspecificaties:
-

Printbestand enkel aanleveren als PDF-bestand!
PDF opslaan als PDF/X-1a:2001.
GEEN multiple page bestanden.
Altijd printproef in JPEG formaat meesturen t.b.v. controle printbestand (lage resolutie).
Photoshop of JPEG bestanden minimaal 72dpi (bij schaal 1:1).
Geen open Adobe Indesign bestanden.

Bij afwijkende instellingen kunnen wij geen garantie geven dat de print gelijk is aan uw printproef!
Ontwerpers, DTP-ers en vormgevers kunnen bij vragen contact opnemen met uw contactpersoon.
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