AANLEVEREN BESTANDEN Borden met stickers
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PDF op ware grootte, als drukwerkkwaliteit
Geen paskruisen of andere druktekens
Afloop van 10 mm langs iedere zijde
Kleurmodus CMYK
Kleurprofiel CMYK ISO Coated V2
Verzending bestanden via xlreklame.wetransfer.com
(bestanden <5MB via e-mail)

EXTRA TIPS:
Zwart aan te leveren als C30% M30% Y30% K100%
Pantone kleuren mogen gebruikt worden in het ontwerp en worden gesimuleerd met
CMYK-inkten. Sommige Pantone kleuren kunnen niet met CMYK-waarden bereikt
worden. Je kunt altijd als controle een kleurtest laten printen voordat we met de
productie starten. Je dient dan rekening te houden met enkele werkdagen extra
productietijd. Vermijd RGB of RAL kleuren!
Overdruk controleren wij niet. Controleer dus steeds in je designprogramma,
hoe je beeld er zal uitzien met overdruk.
Illustrator - Indesign - Acrobat Pro: Weergave > Voorvertoning overdruk
De standaardresolutie is 150 dpi, maar kan variëren tussen 70 en 300 dpi.
Dit is afhankelijk van de grootte van je drukwerk en de afstand van waarop
dit bekeken wordt.
Gouden regel: zet je layout in je designprogramma op ware grootte.
Is het beeld dan voldoende voor de toepassing, dan is de resolutie goed.
Lettertypes steeds om te zetten naar lettercontouren of sluit deze mee in.
Grote bestanden mogen ook op schaal aangeleverd worden. Zorg ervoor dat je afloop
mee geschaald wordt. Vermeld de schaal duidelijk bij bestelling!
Bestanden die niet rechthoekig worden uitgesneden, voorzie je van een vectoriële
snijlijn in een aparte laag en als steunkleur.
Afhankelijk van het materiaal is er een max. rolbreedte. Formaten groter dan de
rolbreedte, worden opgesplitst in verschillende delen. Wens je de opsplitsing zelf te
bepalen, lever je elk onderdeel als apart bestand aan.

DIT ALLES IS CHINEES VOOR JOU?

Geen probleem! Ons grafisch team helpt je graag verder bij zowel het nakijken van de bestanden,
het drukklaar zetten, of een volledige opmaak. Je betaalt hiervoor 60 EUR per uur.

