Aanleverspecificaties

Kettingformulieren
Basis informatie
•
•
•

Productie		

Offset

Afloop		

3mm, rondom

Snijtekens		

Ja

Download Joboptions
Download templates (.Ai .PSD .ind)

Aanleverspecificaties

Tips

•

•

•

Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te
maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe

als een achtergrond een inktdekking heeft van enkele

Photoshop.

procenten verslechtert dit het doorschrijven.

Bij voorkeur je bestand als drukklare PDF aanleveren,

•

weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De
bestanden dienen aangeleverd te worden in 1 laag.

•

•

Moeten we boorgaten aanbrengen, zorg dan dat deze
niet door de tekst heen vallen!

•

Moeten de kettingformulieren voorzien worden van

Optioneel kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

nummering, lever dan een extra bestand aan als

Zet tekst om naar contouren (outlines) of sluit de

voorbeeld bestand met de locatie van de nummering.

•

lettertypes in.

•

Volvlak bedrukte delen schrijven niet meer door. Ook

Alle vellen worden standaard hetzelfde bedrukt, in

Gebruik afbeeldingen met een minimale resolutie van

dezelfde kleuren als het eerste blad. Op aanvraag

225DPI (liefst 300DPI)

kunnen de vervolgbladen ook voorzien worden van

Zet bij full-colour producties alles om in CMYK, het

een andere opdruk.

bestand mag geen RGB of Pantone kleuren bevatten.

•
•
•

De inktdekking mag maximaal 300% zijn.
Maak kleine zwarte tekst op als 100% zwart.
Grote volvlakken zwart maak je op als CMYK: 30%,
30%, 30%, 100%.
Houd 5 mm van de snijrand vrij van teksten en
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•

belangrijke afbeeldingen.

•
•

De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt.
Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen
deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen
moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
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