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PDF op ware grootte, als drukwerkkwaliteit
Geen paskruisen of andere druktekens
Afloop van 3 mm langs iedere zijde
Kleurmodus CMYK
Kleurprofiel CMYK ISO Coated V2
Verzending bestanden via xlreklame.wetransfer.com
(bestanden <5MB via email)

Zwart aan te leveren als C30% M30% Y30% K100%

De kleurdekking is nooit hoger dan 280% (percentages C, M, Y en K bij elkaar opgeteld)

Pantone kleuren mogen NIET gebruikt worden in het ontwerp. 
Vermijd ook 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 standaard resolutie  voor digitaal drukwerk/offset is 300 dpi. 
De minimale resolutie bedraagt 150 dpi. 

Lettertypes steeds om te zetten naar lettercontouren of sluit deze mee in.

Bij het snijden van drukwerk is er een snĳmarge van 1 à 2 mm. Daarom voorzie je 
altijd een afloop en blijf je met belangrijke teksten en logo’s min. 3 mm van de rand. 
Het formaat van het gesneden drukwerk kan eveneens een paar mm groter of kleiner 
zijn. Dit kan niet vermeden worden. Als je geen afloop bij het ontwerp voorziet, is het 
mogelijk dat er aan de zijkanten een witte rand ontstaat.

Bij gebruik van lĳnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0.25 pt.

De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk 
van het lettertype dat gebruikt wordt.

Bij speciale afwerkingen (bv. SPOT UV, cold foil) voorzie je de speciale afwerking in 
een aparte laag en als steunkleur. Opmaak in Adobe Illustrator is noodzakelijk.

Technische fiches voor de opmaak van bv. folders, presentatiemappen ... kan je op 
voorhand aanvragen. 

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.

EXTRA TIPS:


