Aanleverspecificaties drukwerk
Indien uw bestanden niet voldoen, ontvangt u telefonisch bericht. U kunt altijd bellen voor advies. Maar u doet er verstandig onze aanleverspecificaties
zorgvuldig door te lezen. In overleg met u kan onze studio uw bestanden aanpassen, de kosten daarvoor bedragen  17,50 per kwartier.
Uiteraard brengen wij nooit meerkosten in rekening indien uw bestanden in één keer goed worden aangeleverd.
Onze printers printen in CMYK. Als een PMS-kleur gewenst is geef dit dan duidelijk aan bij uw opdracht, wij doen dan ons best deze PMS-kleur zo dicht mogelijk
te benaderen. Er kan echter altijd een licht kleurverschil ontstaan.
1.

U kunt aanleveren in:
Adobe Photoshop (t/m versie CS3):
- 300 DPI
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- Flattened (niet in lagen)
- *.tiff, *.eps, *.jpg, *.psd
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP
- Elke pagina in een apart bestand

Opmaak in Photoshop kan, maar raden we af wanneer tekst wordt gebruikt. De tekst zal namelijk als bitmap gerenderd worden door Photoshop
en zal dus niet haarscherp zijn. Mocht u toch opmaken in Photoshop, houd dan een resolutie aan van minimaal 250 dpi op de uiteindelijke grootte.
Adobe Illustrator (t/m versie CS3):
- Lettertypen omzetten naar lettercontouren
- CMYK (RGB-bestanden zullen worden omgezet in CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan)
- *.ai, *.eps
- Indien van toepassing: denk aan de AFLOOP
- Elke pagina in een apart bestand
Adobe Indesign (t/m versie CS3): Complete fonts en ALLE afbeeldingen meesturen (Pakket maken)
Als u PDF-bestanden schrijft vanuit InDesign, moet u alle fonts in contouren zetten, de printer zal anders de fonts niet herkennen.
(Certified) PDF:
- CMYK
- Inclusief 3 mm afloop
- LET OP: alle fonts invoegen!
- Liever géén snijtekens!
Microsoft Word: Alleen in overleg; er zijn meerkosten aan verbonden
2.

LET OP DE AFLOOP!
Om drukwerk goed te kunnen snijden, is er 3 mm afloop nodig aan alle zijden. Deze 3 mm moet worden toegevoegd aan het uiteindelijk formaat.
Bij A6 formaat (148,5 x 105 mm) moet er dus een illustratie worden geleverd van 154,5 x 111 mm. Wij adviseren om tekst en tekstkaders
4 à 5 mm van de snijrand te plaatsen.

Een bestand wordt
aangeleverd met
3 mm extra beeld
aan alle zijden,
dit heet afloop

Tussen tekst en snijrand 5 mm
3 mm afloop

3. Let op dat u geen onnodig grote bestanden aanlevert, dit kan fouten veroorzaken. Geïmporteerde afbeeldingen op 100% en 300 DPI
(indien van toepassing). Geen overbodige bestanden of mappen meesturen.
4. Indien bestanden niet drukklaar worden aangeleverd, zullen wij in overleg met u naar een oplossing zoeken. Indien wij correcties of aanpassingen
moeten uitvoeren, brengen wij kosten in rekening.
5. Bestanden aanleveren
- e-mailen naar info@drukkerij-lortye.nl (max. 20 mb)
- door ons laten downloaden van een door u opgegeven locatie
- aanleveren op CD (of DVD)
- aanleveren op USB stick

