Aanleverspecificaties
Een goed stuk drukwerk begint met een goed ontwerp én een technisch goede opmaak.
Om jouw bestand te kunnen verwerken hebben we een PDF document van je nodig.
Pas onderstaande basis-specificaties toe voor het best mogelijke resultaat.
• Beeldkwaliteit	Foto’s moeten een minimale effectieve resolutie hebben van
250 DPI. En uiteraard ook een goede scherpte en belichting.
• Lettertypen / fonts	Zet voor het maken van je pdf alle gebruikte fonts om naar
lettercontouren. Dit voorkomt eventuele verrassingen achteraf.
• Afloop	Zet altijd 3 mm extra beeld rondom je document zodat we aflopend
kunnen schoonsnijden. Vergeet dit niet aan te vinken bij het
exporteren naar de PDF.
• Markeringen	Wij verwerken alleen PDF’s zonder snijtekens, kleurbalkjes, etc.
Laat deze opties dus weg bij het maken van de PDF.
• PDF preset	Gebruik als export profiel PDF/X-1a:2001 - PDF versie 1.3.
Zet de kleur uitvoer op ‘converteren naar doelprofiel CMYK Coated
FORGRA39’. En zet eventuele gebruike steunkleuren (PMS) om naar
process kleuren (CMYK).

Controle en opmaak uitbesteden

10 mm

10 mm

Als een aangeleverd bestand niet goed reproduceerbaar is laten we je dit altijd vooraf weten.
En als je wilt passen we het voor je aan, ons uurtarief voor opmaak en ontwerp is € 1,10 per minuut.

Breedte roll-up banner 850 / 1000 / 1200 mm
10 mm

Roll-up banner

afloop

• Afmeting netto

850 x 2000 mm

1000 x 2000 mm 1200 x 2000 mm

• Afmeting aanleveren

870 x 2080 mm

1020 x 2080 mm

• Afloop benodigd

10 mm rondom

• Minimale resolutie

150 DPI effectief

snijlijn

Hoogte roll-up banner = 2000 mm

1220 x 2080 mm

Tip
Om aflopende foto’s of kleurvlakken mooi door te laten lopen tot in
de cassette, laat je aan de onderzijde 60 mm extra beeld staan.
Houd rekening in je ontwerp dat teksten zichtbaar blijven, plaats
ze dus ver genoeg van de onderzijde, een marge van circa
50 mm is aan te raden.

60 mm
10 mm

Maroastraat 35
1060 LG Amsterdam

Dit deel valt in de cassette

tel. 020 820 37 04
info@drukwerkservice.amsterdam

