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Aanleverspecificaties

Als u 5 minuten de tijd neemt onderstaande 
aanleverspecificaties door te lezen, kunt u er voor 
zorgen dat uw ontwerp 100% perfect is, zowel 
creatief als technisch. Het geprinte of gesneden 
resultaat zal dan precies zo worden als u het in 
gedachten heeft.
Als u uw ontwerp professioneel aanlevert, 
ontstaan er geen problemen tijdens het printen of 
snijden van uw bestanden. Hierdoor kunnen wij 
garanderen dat uw grafisch werk met hoge 
kwaliteit en volgens planning geleverd wordt. 
Heeft u na het lezen nog vragen: e-mail info@
fleetshield.nl of bel 0347 – 366 766.

Aanleverspecificaties printbestanden

Algemeen
- Zet alle tekst om in lettercontouren en vermeld 
het lettertype.
- Geef aan welke schaal is gebruikt.
- Monitorkleuren zijn geen printkleuren.
- Een kleurenprint uit uw printer is door ons niet te 
gebruiken als kleurenreferentie.

Kleurgebruik
Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK 
(Euroscale coated) als RGB (Adobe RGB 1998). 
Om een zo groot mogelijk kleurenspectrum
te handhaven raden wij een RGB-kleurmodus 
aan. U kunt gebruik maken van PMS-kleuren. 
Echter worden deze steunkleuren in onze
high-end RIP’s volgens de 'digitale kleuren-
waaier' van Pantone omgerekend naar CMYK. 
Geef deze PMS kleuren altijd aan op de
meegeleverde kleur proef. De naam van de PMS 
kleur dient altijd Pantone C (coated) te zijn.

Resolutie
- Alle gebruikte beelden moeten een minimale 
resolutie hebben van 150 dpi op ware grootte. 
Wanneer een beeld op schaal opgemaakt
wordt dient hier rekening mee gehouden te 
worden.
- Let hierbij ook op de visuele beoordeling van het 
beeld op ware grootte. Houdt hierbij rekening met 
de zichtafstand.

Documentinformatie
Geef uw aan te leveren bestand een duidelijke 
omschrijving.

Aanleverspecificaties snijbestanden

Algemeen
- Vermeld de gewenste kleuren voor de 
belettering.
- PMS kleuren worden benaderd in snijvinyl of 
digitaal geprint.

Documenttype
Aanleveren in Adobe Illustrator EPS in vectoren 
(lijnen).

Documentinformatie
Geef uw aan te leveren bestand een duidelijke 
omschrijving.

Lettercontouren
Zet alle tekst om in lettercontouren en vermeld het 
lettertype.

Lijndikte
Lijndiktes kunnen niet worden gesneden, gebruik 
daarom voor lijnen de padomtrek.

Verloop
Gebruik geen verloop en geen geïmporteerde 
bestanden. Indien uw logo of tekst een verloop 
heeft (bijv. van de kleur licht naar donker)
dan zullen wij dit printen, en later door middel 
van OPOS-snijden.

PDF bestand aanleveren
Gebruik van afloop in overleg.
Check altijd het eindresultaat van de PDF.
Er zijn 2 manieren om uit te vinden hoe uw PDF
uiteindelijk gedrukt zal worden:
Open uw PDF in Acrobat Reader 8 of hoger en 
kijk bij 'Voorkeuren' > 'Pagina weergave' > en zet 
'Overdrukweergave' aan > Open uw PDF in 
Acrobat Professional en kijk bij 'Geavanceerd' >
'Overdrukvoorbeeld' en bekijk uw ontwerp goed.
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Aanleverspecificaties

Adobe Illustrator bestand aanleveren
Voor de Illustrator gebruiker vanaf versie CS2 of
hoger, is het een kleine moeite om een goede PDF 
aan te leveren. Gebruik hiervoor de Indesign
export settings. Dit zijn ook voor Illustrator de 
juiste instellingen. Wij adviseren u geen 'open' 
document aan te leveren. 

Adobe Photoshop of TIFF bestand 
aanleveren
Voor de Photoshop gebruiker vanaf versie CS2 of
hoger, is het een kleine moeite om een goede PDF 
aan te leveren. Gebruik hiervoor de standaard 
PDf export settings in Photoshop > (High Quality 
Print). Wij adviseren u geen 'open' document aan 
te leveren.

Adobe Indesign bestand aanleveren
Voor de Indesign gebruiker is het een kleine 
moeite om een goede PDF aan te leveren. 
Gebruik hiervoor de Indesign PDF export settings. 
Wij adviseren u geen 'open' document aan te 
leveren.

Overige bestanden
Van CorelDraw kunnen wij ook printwerk maken. 
Lever het bestand uit dit programma aan met één 
van de volgende extensies: PDF, PSD, TIFF, JPG of 
EPS.

Van files uit Word, PowerPoint, Excel en Publisher
kunnen wij geen printwerk maken. 

U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij u 
kunnen adviseren en waarnodig met onze 
programmatuur uw bestanden opmaken. 
Echter zijn wij wel genoodzaakt hiervoor apart 
een offerte uit te brengen.


