
Aanleveren van bestanden
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Afbeeldingen
 
Alle afbeeldingen dienen ingesloten (embedded) te zijn. Indien de afbeeldingen alleen gelinked kunnen
worden in uw drukbestanden, gelieve deze in een aparte map mee te zenden.

Pixel bestanden dienen op 150 of 300 dpi kwaliteit te zijn voor stickers. Voor groot formaat borden of
spandoeken is 72 dpi vaak voldoende. 

Lettertypes & teksten
 
Teksten dienen altijd omgezet te zijn naar lettercontouren. Sluit lettertypen voor de zekerheid in of stuur 
deze in een aparte map mee, wanneer er niet de optie is om deze om te zetten naar lettercontouren. 

Snijllijn / stans
 
Wij werken zonder snijtekens en markeringen. Wij vragen wel de snijlijn (stans) aan te geven in de 
bovenste laag van uw bestand in een zelf aangegeven lijn.

• Aparte (bovenste) laag met de naam: Snijlijn of Stans

• 1 pt 100% magenta lijn

• Geen snijtekens en markeringen

Kleuren
 
Wij printen digitaal op basis van CMYK. Kleuren het liefst dan ook aan te geven in CMYK waardes. 
RGB kleuren worden automatisch omgezet naar CMYK en kunnen een ongewenst resultaat geven.  
Pantone & PMS kleuren zijn benaderbaar, gelieve deze als proceskleuren verwerken binnen uw 
drukbestand.

Tip: Om diep zwart te printen is K100 niet de beste optie, gebruik daarvoor C75 M68 Y67 K90. 

Bestandstypes
 
Bestanden kunnen op diverse manieren worden aangeleverd. Onze voorkeur gaat uit naar de
volgende type bestanden:

•  Open PDF, EPS & AI bestanden
  o Dus geen vergrendelde bestanden
  o In CMYK modus
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Overlap / Afloop
 
Ondanks dat wij heel precies kunnen snijden, is een overlap / afloop gewenst om witte lijnen
langs de randen te voorkomen.
 
• 3 mm overlap aanhouden voor stickers

• 10 mm overlap aanhouden voor borden & spandoeken

• Geen snijtekens

Lagen & Effecten
 
Lagen zijn handig tijdens het ontwerpen, maar complexe laag opbouw kan problemen geven met rippen
en printen. Wij adviseren dan ook om de lagen en effecten af te vlakken en een 3 lagen structuur aan 
te houden:

• Laag 1: Snij lijn (magenta lijn)

• Laag 2: Tekst (omgezet naar contouren)

• Laag 3: Artwork (afgevlakt & incl. overlap / afloop)

Verhoudingen
 
Bij het opmaken van bestanden voor digitale prints wil je kwaliteitsverlies voorkomen. 
Over het algemeen geld  hoe hoger de resolutie, hoe scherper de print.
Lever echter geen onnodig grote bestanden aan.

• Bestanden tot 400cm aanleveren op een 100% verhouding

• Bestanden van 400 tot 800 cm aanleveren op een 50% verhouding zonder downsampling

• Bestanden groter dan 800 cm aanleveren op een 10% verhouding zonder downsampling


