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Aanleverspecificaties voor Full colour printwerk.
Type bestanden.

Bestanden voor full colour prints kunnen aangeleverd worden als een AI - EPS - PDF - JPEG of Tiff bestand.
Lever geen versleutelde PDF-bestanden aan. De bestanden moeten op ware grootte zijn. Wij werken met WINDOWS.

Bestanden aanleveren zonder afloop op schoonformaat.

Bestanden voor borden, spandoeken, stickers en alle overige vormen van rechthoekig printwerk, dienen aageleverd
te worden op schoonformaat zonder afloop. Geen drukwerkmarkeringen zoals paskruizen en snijtekens in het document
plaatsen. Binnen Illustrator is uw ontwerpvlak uw printvlak. Het printvlak is het netto formaat. Hetzelfde geldt voor
photoshop en foto bestanden.

Foto / pixelbestanden in AI - EPS en PDF bestanden (voor reclamebureaus).

Foto’s moeten op werkelijk formaat opgemaakt zijn met een minimale resolutie van 100 dpi. Foto's die u in uw bestand
gebruikt hebt dienen in het bestand geplaatst te zijn. Dus geen gekoppelde bestanden meesturen.

Lettertypen / teksten omzetten naar contouren.

Alle lettertypen van logo’s en teksten die u stuurt omzetten naar lettercontouren. Hierdoor kunnen er geen fouten in de
opmaak van de tekst en de tekst zelf ontstaan. Eventueel kunt u de gebruikte lettertypen meesturen.

Kleuren.

Bestanden dienen bij voorkeur opgemaakt te zijn in PMS ( Pantone) kleuren.
Zonder PMS kleuren hebben wij geen kleurreferentie. Wanneer het bestand op het oog in RGB of CMYK is opgemaakt,
kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen in de kleur.

Illustrator bestanden met veel effecten - maskers.

Illustrator bestanden die veel effecten zoals kleurmaskers, knipmaskers, transparanties en schaduwen bevatten kunnen
bij het rippen naar een printbestand fouten veroorzaken. Bestanden die onder deze categorie vallen kunnen dan ook het
beste door u naar een JPEG of PDF bestand geëxporteerd worden.

Spandoeken. Aandachtspunt bij het aanleveren!

Het aanleveren van bestanden voor spandoeken moet u hetzelfde behandelen als voorgaande bestanden. Alleen moet
u er rekening mee houden dat u belangrijke informatie zoals teksten en belangrijke delen in foto's minimaal 4 cm van de
rand van het spandoek worden geplaatst. Dit i.v.m. de te stansen ringen/ogen voor de bevestiging van het spandoek.

Zenden van bestanden.

U kunt uw bestanden tot 20 MB naar ons e-mail adres sturen: info@dygra.nl. Zijn de bestanden te groot om via de mail
te sturen dan kunt u ze vesturen via We Transfer. U kunt ze ook op een USB stick aanleveren.

Wij zijn u graag van dienst.

