INFO blad

Aanleveren artwork
Wij willen voor u de perfecte print maken. U levert de bestanden digitaal aan, zodat onze
DTP-Studio uw ontwerp kan verwerken tot het gewenste eindresultaat. Als u zelf niet over de
digitale bestanden beschikt kan uw drukker of reclamebureau deze wellicht aan ons doorsturen.
Voordat wij printen op doek, krijgt u altijd een layout in pdf toegestuurd ter goedkeuring.

Aanleverspecificaties
Onze Studio werkt met de laatste versie van Adobe CC.

onze programma’s
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Acrobat

extensies
.ai / .pdf / .eps
.jpg / .psd / .tif / .pdf / .eps
.idd / .pdf
.pdf

Aanwijzingen en tips:
• uw bestand moet in één van bovenstaande programma’s te openen zijn
• zorg voor een lowrez voorbeeld in -pdf of -jpg of exacte kleurenproef ter controle
• RGB niet omzetten naar CMYK. Laat uw bestand zo origineel mogelijk!
• PMS-kleuren niet omzetten naar CMYK en PMS-nummers- of namen duidelijk vermelden
• teksten omzetten naar lettercontouren of de fonts meesturen
• lever zoveel mogelijk aan in vector met bijbehorende pms kleuren
• resolutie afbeeldingen moeten op ware grootte minimaal 50 dpi maximaal 72 dpi zijn

Onze printers

Wij printen op een 7 en 8-kleurenprinter met cyan, magenta, yellow, black, groen, (oranje), violet
en donkerrood. We kunnen een veel groter bereik printen dan CMYK. RGB -en PMS-kleuren
kunnen we heel goed benaderen. Hoe origineler een bestand is, des te mooier wij het kunnen
printen. Niet omzetten naar CMYK dus! Wij printen met de Pantone Solid Coated lijst. RAL-kleuren kunnen we omzetten naar de dichtstbijzijnde PMS-kleur. Gebruik zoveel mogelijk PMS kleuren in uw bestand en geen opgebouwde tinten. Als wij geen PMS-waarden of kleurenproef ontvangen, gebuiken we ons beeldscherm als referentie. Onze beeldschermen zijn gecalibreerd
maar de kans is aanwezig dat de kleurweergave op uw scherm (of op papier) afwijkt.
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Textielframes Roll-up -en Displaysystemen Presentatiewanden Decoratiedoeken Banners Lampenkappen
PROMO-kubussen Mast- en Gevelvlaggen Beachflags Spandoeken Tubes Gevelreclame XL-doeken & frames

