Aanleveringspecificaties beeld(en) voor largeprints :

1. Het bestand type :
Bij voorkeur een .tiff- of .ai-bestand aanleveren.
Daarnaast zijn ook .indd, .psd en .eps-bestanden
geschikt. Zorg daarbij steeds voor een correcte
resolutie van afbeeldingen. Sluit afbeeldingen
steeds in bij het maken van PDF-bestanden..pdf ,
.ai , .eps , .Tiff

4. AFLOOP EN
TEKSTMARGE Afloop:
dit is de marge die wij nodig hebben
om uw drukwerk te snijden en witte randen
te voorkomen. Laat uw achtergrondkleur of
-afbeelding doorlopen tot aan de afloop.
Tekstmarge: teksten en logo’s moeten
binnen deze marge geplaatst worden, omdat
deze anders mogelijk buiten beeld vallen
of te dicht tegen de rand zullen staan.
Onze standaard afloop is langs elke zijde minstens 5cm.

2. KLEUREN :
Maak uw ontwerp in CMYK, of zet uw
bestand om van RGB naar CMYK vooraleer
op te slaan. Bij indoor toepassingen (zoals
lichtbakken) wordt het echter aangeraden
aan te leveren in RGB (sterkere kleuren).
Met deze kleuropbouw bent u zeker dat er
geen kleurafwijkingen ontstaan tijdens het
drukproces. Eventueel ingevoegde PMS-kleuren
worden zo nauwkeurig mogelijk benaderd. kleuren).
Met deze kleuropbouw bent u zeker dat er
geen kleurafwijkingen ontstaan tijdens het
drukproces. Eventueel ingevoegde PMS-kleuren
worden zo nauwkeurig mogelijk benaderd.

3. RESOLUTIE / DPI :
Dpi staat voor ‘dots per inch’. Hiermee wordt
de kwaliteit van een beeld uitgedrukt. Hoe
hoger de dpi, hoe scherper de afbeelding.
Afbeeldingen (bv. van uw product) van
mindere resolutie verliezen gauw hun kracht.
U kunt uw ontwerp aanleveren
• Op schaal 1/10 : 720DPI
• Eindresultaat 1/1 : 72DPI

5. LETTERTYPES :
Plaats uw lettertypes steeds in contouren. Door
teksten om te zetten naar lettercontouren, zal uw
ontwerp er op elke computer hetzelfde uitzien.
De aangeraden minimale tekstgrootte is 12 pt.
Wij raden u aan erkende grafische programma’s
te gebruiken voor de opmaak van uw drukwerk.
Adobe Indesign, Adobe Illustrator en Adobe
Photoshop zijn hiervoor het meest geschikt.
Heeft u zelf geen ervaring met grafische
programma’s? Onze dienst werkt tegen een vast uurtarief - een uniek en
gepersonaliseerd ontwerp voor u uit!

6. Doorsturen :
Omdat de aan te leveren bestanden meestal zeer zwaar
zijn is het aangewezen deze niet via mail te versturen
maar via een ‘cloudsysteem’ , u kan ons de afbeeldingen het makkelijkst bezorgen via : Google Drive ,
WeTransfer , Dropbox , ...
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