
Aanleverspecificaties voor groot formaat printen

Om uw data zo optimaal mogelijk in onze workflow op te nemen verzoeken wij u vriendelijk om de volgende 
instructies in acht te nemen bij het creëren van uw data:

Data aanlevering
U kunt data aanleveren via We-transfer of een ander actueel upload programma. 
(Indien gewenst kunnen wij uw data ook van een CD, DVD. USB stick of USB hard disk halen)

File types
In principe vragen wij u om ons een print optimized PDF/X4 file toe te sturen. 
Zet bij het PDF maken het downsampelen uit, en houd rekening met de resolutie als uw formaat niet 1:1 is.
Een Tiff, JPG of Illustrator bestand kunnen wij ook verwerken, ook hierbij rekening houden dat u de lettertypes 
omzet in pixels (tiff) of outline (ai).

Na wederzijds overleg kunt u ook open bestanden sturen, denk er dan wel aan om ook de geplaatste beelden 
en gebruikte fonts mee te leveren. 
(gebruik hiervoor de functie ‘maak pakket’ in Indesign en Illustrator)
Wij gebruiken de laatste CC versie van Adobe®. Gebruik van andere programma’s vraagt soms een aparte 
afstemming.

- Gebruik korte duidelijke namen, Bijv. Klant_Wand_A1_breedte x hoogte mm.pdf
- Geen leestekens in de naam gebruiken, sommige printers kunnen hier niet mee overweg. - &%$#@()!?/,+=
- Schaal 1:1 (max 5 m) anders schaal 1:2 of 1:10
 Als u 1:10 werkt, wordt 2 mm overvul dus 2 cm, en 300 dpi wordt 30 dpi op eindformaat.
- Controleer de afsnede-instellingen in uw programma en houd rekening met de schaal van uw opmaak.
- Zet de snij- en registratietekens en andere printinformatie uit, of in ieder geval buiten de afsnede.
- Letterfonts insluiten.
- Zorg dat de geplaatste beelden in dezelfde kleurruimte staan als in het bestand waarin u werkt.
   (wij adviseren u om in ISO coated of Fogra 39 te werken)
- Zorg ervoor dat de compressie op maximale kwaliteit staat voor EPS en Tiff files Tiff-LZW / EPS-JPEG.
- Uw overprintinstellingen laten wij onveranderd.
- Als u ruimte nodig heeft om bijv. te tacken geef dat dan duidelijk aan.

Contour snijden
- Bij contour snijden vragen wij u om uw file na te kijken op ongewenste lijnen (ctrl Y / com Y) en tevens uw tekst 
   om te zetten in contouren.

Doeken met pees
- Voor doeken met pees rondom vragen wij u om 2 cm bleed rondom aan de bestanden te zetten waaronder 
   wij de pees kunnen monteren, houd met het artwork rekening dat deze 2 cm in het frame verdwijnen.

Richtlijn resolutie
U kunt onderstane resoluties aanhouden bij 1:1 aanlevering
- Tot 6 m² min. 90 max. 150 dpi
- Tot 7 m² min. 60 max. 100 dpi
- Tot 12 m² min. 50 max. 75 dpi
- Schaal gescande files niet onnodig op, dit bevorderd de kwaliteit niet (bijv. 3 MB –> 30 MB)
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