Aanleverspecificaties
Uw zekerheid:
Wij controleren uw aangeleverde bestand van tevoren en u krijgt
vóór productie een digitale drukproef ter goedkeuring. U bestelt
zonder risico, alleen als de digitale drukproef door u is vrijgegeven,
worden de stickers geproduceerd.
Als u nog vragen hebt, helpen wij u graag.
Bestandsgrootte:
Maak het bestand alstublieft op een schaal van 1: 1
(origineel formaat)
min. 300 - max. 600 dpi (pixels)
Tip van ons: Maak het document op met afloop.
Bestand 5 x 5 cm. -> Document 5.4 x 5.4 cm.
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Afloop: Maak uw bestand op met 2 mm. afloop rondom.
Aan ieder zijde: afmeting sticker + 4 mm. extra in breedte + 4 mm.
extra in hoogte
Aan te leveren bestanden
Pixel bestanden:
Bestandsformaat: .jpg .tif .bmp .gif .png .psd
Resolutie: min. 300 - max. 600 dpi
Kleuropbouw: CMYK
Vector bestanden:
Bestandsformaat: .pdf .eps .cdr
Resolutie: min. 300 - max. 600 dpi
Kleuropbouw: CMYK
Andere formaten:
.doc .xls .ppt .ai .indd (andere formaten op aanvraag)
Kleur : opmaak in CMYK (geen RGB)
Wij printen naar FOGRA39
Als het kleurenprofiel beschikbaar is ontvangen we deze graag.
Geef volle kleuren aan volgens proceskleuren
(Voorbeeld: HKS 14 -> C 0% M 100% Y 100% K 0%)
Tip van ons: zet zwart in 100% K, dan krijgt u een geoptimaliseerde
zwarte afdruk.
Fonts:
Gelieve alle lettertypen om te zetten in vectorbestanden
Vrije vormen / stans
Plaats deze alstublieft als een aparte laag (vector) en kleur het
zichtbaar
in (bijvoorbeeld rood, groen of geel). Plaats deze laag onder het
gedrukte beeld (als een aparte laag). Let daarbij ook op de afloop
van 2 mm. (Vector in schaal 1: 1)
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Houd er rekening mee dat de lagen niet gegroepeerd of
gecombineerd zijn. Zorg er ook voor dat de lagen gesloten zijn.
Selectie per enkel object moet mogelijk zijn.
- De inhoud moet tenminste 2 mm. van de snijlijnen verwijderd zijn
- U dient rekening te houden met een snijtolerantie van ± 1 mm.
Maak uw snijlijnen niet te dun!

