
Aanleverspecificaties van EstheticaSIGN

Een print of drukklaar bestand moet aan een aantal voorwaardes voldoen 
voor een goed resultaat te krijgen.

Aanleveren van een pfd : 

PDF/ AI / EPS - bestanden kunnen automatisch verwerkt worden.
Bij voorkeur ontvangen wij graag van u drukklare bestanden in pdf 
( met de pdf/x-1a:2001) specificaties.
JPG en PNG kunnen ook verwerkt worden, maar hier zullen vaak nog aanpassingen 
aan gedaan moeten worden om er uiteindelijk goed drukwerk van te maken.

Hieronder bevinden zich de algemene aanlever punten :

- Fullcolour (4/0-4/4) bestanden , dit maak je altijd in CMYK op.

- Alle actieve teksten indien mogelijk naar een lettercontour omzetten.
  Zo worden teksten vastgelegd en veiliggesteld , zorg  er in ieder geval voor 
  dat lettertypen ingesloten worden in je PDF.  
  Laat ook altijd even in de mail erbij weten welke lettertypes zijn gebruikt.

- Als u gebruik maakt van steunkleuren ( PMS ) zorg dat de kleuren consistent zijn 
  ( zelfde benaming).

- Bij drukwerk wordt er gewerkt met afloop dit is de marge die wij nodig hebben 
  om het drukwerk te snijden zonder dat er witranden ontstaan , 
  daarvoor hebben wij 3 mm afloop nodig aan alle zijdes.

- Bij het ontwerp en teksten, logo’s en dergelijke moet er een afstand zijn 
  van minimaal 5 mm van het documentenkader. 
  Dit voorkomt dat belangrijke elementen binnen uw opmaak straks te kort op de 
  rand van je drukwerk komt en zelfs verdwijnen tijdens de afwerking.

- Bij gebruik van afbeeldingen , raden wij aan om een resolutie van 300 DPI.
  Omdat het niet in alle gevallen mogelijk is hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI.
  Wij raden u af een bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.

- Ook bij gebruik van lijnen of strepen moet u erop letten dar deze niet dunner zijn dan 0,25 pt.
  Diapositieve lijnen moeten teminste een dikte van 0,5 pt hebben.

- De minimale lettergrootte is aan te raden op 6 pt.
  De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

- De kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280% de percentage cyaan,magenta,geel en zwart 
  bij elkaar opgeteld.

- Gebruik voor diep zwart de volgende opbouw : C50% , M40%, Y40% en K100%.
  Gebruik diep zwart alleen voor grotere vlakken en teksten, niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt 
  of platte tekst. 
 



- Opmaak met witte contour (stroke) of vulling (fill) mag nooit op overdruk (overprint) staan.
  Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.

- Bestand aanleveren zonder snijtekens en printmarkeringen ( printer marks).

- Lever de pagina’s niet als spreads of inslag aan (geen twee pagina’s naast elkaar).

- Een eventuele stans tekening opmaken in een steunkleur met de naam ‘stans’en op
  overdruk zetten bij aanlevering als PDF. 
  Bij aanlevering als open bestand graag plaatsen in een aparte laag.

Het aanpassen van bestanden :

Wij wijzen u erop dat u ten allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de door
u aangeleverde documenten.
Als uw bestand technisch niet verwerkt kan worden of wij fouten tegenkomen (opvallen) dan
nemen wij contact met u op.
Wij vragen u dan om de bestanden opnieuw en juist aan te leveren.
Bent u hiervoor niet in de gelegenheid om de bestanden aan te passen dan kunnen wij dat voor
u verzorgen indien mogelijk.
Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

Maak uw bestanden bij voorkeur op in illustrator.
Mircosoft Word of powerpoint bestanden kunnen wij ook verwerken maar deze bestanden moeten
vaak nog aangepast worden om goed drukwerk te kunnen maken.
Hiervoor kunnen wij ook kosten in rekening brengen.

Programma’s : 

Er kunnen in de volgende programma’s documenten aangeleverd worden:

- Certified PDF
- Adobe Illustrator 
- Adobe Photoshop
- Adobe InDesign
Andere programmatuur vooraf in overleg.

Aanlevermedia :

- USB-stick
- E-mail 
- WeTransfer


