Aanleverspecificaties

Artwork:
Bij voorkeur Illustrator formaat (.ai/.eps) + gekoppelde/geplaatste afbeeldingen of een PDF.
Gaarne het artwork met minimaal 1,5 mm afloop rondom aanleveren.
Bestanden aangeleverd in Microsoft Word, Publisher, Excel en/of PowerPoint kunnen niet gebruikt
worden om er drukklare bestanden van te maken. Deze bestanden geven onverwachte resultaten.

Afbeeldingen:
Gebruikt beeldmateriaal dient minimaal 300 dpi te zijn.
Afbeeldingen dienen gekoppeld te zijn in het bestand.

Lijnwerk:
Als vectoren.
Lijnen dienen minimaal 0,5 punt dik te zijn.

Tekst:
Gaarne teksten omzetten naar lettercontouren, of fonts los meeleveren.
De tekst dient minimaal 4 punten groot te zijn.

Kleuren:
Gebruikte kleuren aanleveren in PANTONE C, CMYK of een combinatie van beide.
Het artwork dient altijd in CMYK of PANTONE C te staan en nooit in RGB. RGB is alleen geschikt
voor het gebruik op beeldschermen en geeft ongewenste resultaten bij het drukken.
Bij gebruik van steunkleuren (Pantone of HKS) dient de benaming van de kleuren gelijk te zijn. Gebruik bijv. dus nooit PANTONE 877 C in combinatie met PANTONE 877 CV of PANTONE 877 CVC.
Indien u speciale huisstijl kleuren wenst, dan graag een kleurmodel meeleveren.
Witte teksten/objecten niet op overdruk/transparant zetten.
Bij transparante labels: dekwit als aparte steunkleur aangeven.

Hoekradius:
Rechthoekige etiketten krijgen een standaard hoekradius van 2 millimeter.

Formaat:
Zet snijtekens en/of een stans in het artwork zodat wij kunnen zien hoe groot het etiket moet worden. Gebruik bij voorkeur een steunkleur voor de stans en noem de stanskleur STANS.

Barcodes:
Barcodes bij voorkeur aanleveren in zwart of een donkere kleur op een witte of lichte ondergrond.
Gebruik nooit rood voor de barcode. Rood wordt door de barcode scanner niet gelezen. Gebruik
nooit diapositieve barcodes. Barcodes dienen een minimale grootte te hebben (80%) om goed gescand te worden. Wanneer barcodes kleiner worden aangeleverd, kunnen wij de leesbaarheid niet
garanderen.
Wanneer wij een barcode voor u moeten aanmaken, bijvoorbeeld voor etiketten met een oplopende
barcode nummering, dan graag het type barcode aangeven of een voorbeeld meezenden.

Diversen:
Verlopen altijd vanaf 1% laten beginnen.
Kleurproeven (Chromalin/GMG) of andere kleurreferenties kunt u ons per post toesturen.
Graag drukmodellen aanleveren indien dit een bestaand etiket is. Of een model waar wij qua kleur
een leidraad aan kunnen hebben.
U ontvangt van ons een PDF waarin u afmetingen, kleurgebruik en wikkelschema kunt beoordelen.
Als wij de PDF -door u ondertekend voor akkoord- retour ontvangen, plannen wij de productie in.

Wikkelschema etiketten:
Met behulp van dit schema kunt
u de rolwikkeling aangeven bij de
aanvraag van uw offerte.

