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AANLEVERSPECIFICATIES

BESTANDEN T.B.V. HOGE RESOLUTIE GROOTFORMAAT FULL COLOUR PRINTS:

Lever bij voorkeur Open PDF- of EPS-bestanden aan.

Indien u niet over de mogelijkheden beschikt om deze bestanden op professionele wijze te verzorgen dan kunt deze bestanden verkrijgen via uw

reclame bureau of de gespecialiseerde vakwerk-drukkerij die uw drukwerk verzorgt (Vistaprint, Drukwerk Deal etc. zijn géén vakwerk-drukkerijen).

Lettertypen:

Alle lettertypen dienen te worden omgezet naar vectoren/contouren/curven.

Lever bij voorkeur alle gebruikte lettertypen of de gehele fontfamilie(s) mee zodat we indien nodig tekstwijzigingen kunnen aanbrengen.

Lijnen:

Alle lijnen dienen te zijn omgezet naar gevulde lijnen. Lever bij voorkeur geen lijndiktes aan. Mocht dit problematisch zijn, zet de lijndikte voorkeuren

naar schaalbaar. Indien dit niet gebeurt zal bij vergroting of verkleining van het ontwerp de gewenste lijndikte verdwijnen waardoor het resultaat

niet naar behoren is.

Kleuren:

Lever kleuren bij voorkeur aan in RGB modus met ingesloten kleurprofiel of als PMS Solid Coated.

Alle printers werken met CMYK kleuren die anders zijn opgebouwd dan monitorkleuren ofwel RGB kleuren. Een vertaling van wat u op uw

specifieke monitor ziet vindt plaats middels uw specifieke monitor callibratie die weer wordt vertaald naar een output kleurprofiel.

Levert u bestanden aan zonder kleurprofiel of in CMYK modus dan kan het zijn dat het resultaat afwijkt van wat u voor ogen had.

Afloop:

1 cm afloop per zijde t.b.v. alle voorkomende werkzaamheden behalve posters of foto-afdrukken. Voeg nooit snijtekens toe.

5 mm afloop per zijde  t.b.v. posters of foto-afdrukken. Hier mogen wel snijtekens worden gebruikt 

Bestand: INPUT: PPI-Resolutie (Pixels Per Inch):

• tussen 70 en 100 PPI op ware grootte:

t.b.v. scherpe prints die op een zichtafstand van een meter (100 PPI) of enkele meters tot grote afstand (70 PPI) goed leesbaar moeten 

zijn. Deze resolutie is geschikt voor bijvoorbeeld beurstoepassingen, car wraps, wall wraps, reclameborden, spandoeken.

• tussen 240 en 300 PPI op ware grootte:

t.b.v. ultra-scherpe prints zoals kunstreproducties of foto afdrukken.

Lever uw bestand aan op ware grootte in minimaal 100 PPI (100 Pixels Per Inch). 150 PPI heeft onze voorkeur, wij streven altijd naar perfectie. 

Printmedia: OUTPUT: DPI-Resolutie (Dots Per Inch):

Onze hoge resolutie grootformaat full colour printer maakt gebruik van Cyaan, Licht Cyaan, Magenta, Licht Magenta, Yellow, Black en Light Black

waardoor een groter kleurengamma wordt bereikt dan met conventionele CMYK printers. Dit uit zich in beter verzadigde kleuren, een meer divers

kleurbereik en meer detail. Onze output is standaard 720 x 720 dpi of hoge kwaliteit 1440x1440 dpi.

Bij twijfel of technische vragen raden wij u aan contact op te nemen met onze grafische afdeling. Wij kunnen uw bestand(en) in eigen huis

tegen betaling voor iedere toepassing inscannen, vectoriseren, verbeteren, ombouwen en u voorzien van de correcte digitale bestanden

in alle gewenste extensies zodat u die in het vervolg in eigendom heeft.

Aanleveren grotere bestanden via WeTransfer.com, Adobe Document Cloud of Dropbox.



BESTANDEN T.B.V. SNIJDEN | FREZEN | LASER | PLASMA TECHNIEKEN:

Lever bij voorkeur Open PDF- of EPS-bestanden aan.

Indien u niet over de mogelijkheden beschikt om deze bestanden op profesionele wijze te verzorgen dan kunt deze bestanden verkrijgen via uw

reclame bureau of de gespecialiseerde vakwerk-drukkerij die uw drukwerk verzorgt (Vistaprint, Drukwerk Deal etc. zijn géén vakwerk-drukkerijen).

Lettertypen:

Alle lettertypen dienen te worden omgezet naar vectoren/contouren/curven.

Lever bij voorkeur alle gebruikte lettertypen of de gehele fontfamilie(s) mee zodat we indien nodig tekstwijzigingen kunnen aanbrengen.

Lijnen:

Alle lijnen dienen te zijn omgezet naar gevulde lijnen. Lever bij voorkeur geen lijndiktes aan. Mocht dit problematisch zijn, zet de lijndikte voorkeuren

naar schaalbaar. Indien dit niet gebeurt zal bij vergroting of verkleining van het ontwerp de gewenste lijndikte verdwijnen waardoor het resultaat

niet naar behoren is.

Kleuren:

Lever kleuren bij voorkeur aan in PMS Solid Coated.

Bij twijfel of technische vragen raden wij u aan contact op te nemen met onze grafische afdeling. Wij kunnen uw bestand(en) in eigen huis

tegen betaling voor iedere toepassing inscannen, vectoriseren, verbeteren, ombouwen en u voorzien van de correcte digitale bestanden

in alle gewenste extensies zodat u die in het vervolg in eigendom heeft. 
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AANLEVERSPECIFICATIES



Beschikbare Standaard Printmedia + onze eco-solvent watervaste inkten (Speciale printmedia op aanvraag)

- Blueback Poster Paper: budget poster papier met lichtblauwe rug

- Citylight Poster Paper: lichtdoorlatend en watervast t.b.v. indoor en outdoor posters, abri’s

- Photo Paper Matte: t.b.v. indoor foto afdrukken

- Photo Paper Gloss: t.b.v. indoor foto afdrukken

- Canvas: t.b.v. houten canvas frame constructies (fotoprints - kunstreproducties)

- Spandoek Frontlit: (confectie middels ofwel zoom rondom ofwel tunnels boven en onder (bij zoom tevens voorzien van ringen) 

- Spandoek Mesh: (confectie middels ofwel zoom rondoom ofwel tunnels boven en onder (bij zoom tevens voorzien van ringen)

- Silverback Roll Up Film: t.b.v roll-up systemen 

- Zelfklevend 2D Monomeer Print Vinyl: t.b.v. vlakke indoor toepassingen op gladde ondergronden

- Zelfklevend 2D Polymeer Print Vinyl: t.b.v. vlakke outdoor toepassingen (vrachtwagens - reclameborden)

- Zelfklevend 2D Cast Print Vinyl: t.b.v. vlakke toepassingen en lichte glooingen (bestelwagens - personenwagens)

- Zelfklevend 3D Cast Wrap Print Vinyl: met micro tunnel lijm textuur en gewist geheugen bij verwarming tot 100 graden Celsius

- Zelfklevend Wall Wrap Fabric: met micro tunnel lijm textuur t.b.v. korte termijn indoor wall wraps/murals 

- Zelfklevend Floor Wrap Vinyl: met micro tunnel lijm textuur t.b.v. korte termijn indoor floor wraps

- Zelfklevend 3D Wall Wrap Vinyl: met honingraat lijm textuur t.b.v. lange termijn indoor en outdoor wall wraps/murals

- Wall Paper: personaliseerbaar papieren behang: t.b.v. particuliere toepassingen.

- Pre-Pasted Wall Design Paper: voorgelijmde achterzijde die wordt geactiveerd door aanbrengen van water voor professionele toepassingen

- “Paste-the-wall” vlies behang: personaliseerbaar vlies behang voor particuliere of professionele toepassingen 

- “Paste-the-wall” Glass Fiber Wall Fabric: personaliseerbaar afwasbaar oersterk glass fiber behang voor professionele toepassingen

AFWERKING PRINTMEDIA: AL DAN NIET MET MAT LAMINAAT OF HOOGGLANS LAMINAAT, AL NAAR GELANG DE TOEPASSING.

   VRAAG ALTIJD ONS ADVIES INZAKE WELKE MEDIUM VOOR UW SPECIFIEKE TOEPASSING, GEBRUIKSTERMIJN EN BUDGET HET MEEST GESCHIKT IS !   

Beschikbare Standaard Snijmedia (Speciale snijmedia op aanvraag)

- Monomeer Event Vinyls: matte afwerking, diverse merken in aflopende prijs- en kwaliteitsklassen: 3M - Avery Dennison - Oracal - MacTac

- Polymeer Vinyls: hoogglanzende of metallic afwerking, diverse merken in aflopende prijs- en kwaliteitsklassen: 3M - Avery Dennison - Oracal - MacTac

- Cast Vinyls: matte, hoogglanzende of metallic afwerking, diverse merken in aflopende prijs- en kwaliteitsklassen: 3M - Avery Dennison

- Wrap Vinyls: matte, hoogglanzende of metallic afwerking, diverse merken in aflopende prijs- en kwaliteitsklassen: 3M - Avery Dennison

- Monomeer Fluorescent Vinyl: matte afwerking, enkel geschikt voor korte termijn indoor toepassingen

- Cast Fluorescent Vinyl: satijnglanzende afwerking, geschikt voor middellange termijn indoor- en outdoor toepassingen

- Cast Photo Iridescent Vinyl: geelgroen lichtafgevende afwerking t.b.v. stroomonderbreking/uitval (bijvoorbeeld aangeven nooduitgangen)  

- Monomeer Reflective Vinyls: hoogglans licht reflecterende vinyls voor korte termijn outdoor toepassingen

- Polymeer Reflective Vinyls: hoogglans

- Monomeer Etched Glass Window Vinyls: geëtst glas effect vinyl voor de korte termijn

- Polymeer Frosted Glass Window Vinyls: gezandstraald glas effect vinyl voor de middellange termijn

- Cast Etched of Frosted Glass Window Vinyls: geëtst of gezandstraald glas effect vinyl voor de lange termijn

- Flex Vinyl: flexibel pers vinyl t.b.v. kleding opdruk

- 3M-DiNoc Architectural Films: t.b.v. architecturale toepassingen zoals bekleden van strakke kasten-strakke keukenkasten-strak meubilair
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Beschikbare Standaard Plaatmaterialen t.b.v. borden / losse vormen / logo’s / letters

- Forex Wit

- Forex Kleur

- HPL Wit

- HPL Kleur

- Dibond Wit

- Dbond Kleur

- Dibond Brushed Aluminium Look

- Dibond Brushed RVS Look

- Dibond Metallic Finish

- Aluminium Polished Mirror Finish

- Messing Polished Mirror Finish

- Copper Polished Mirror Finish

- Copper Brut Finish

- Geanodiseerd Aluminium

- Brut Aluminium 

- Plexiglas Transparant

- Plexiglas Melkwit

- Plexiglas Opaak Kleur

- Plexiglas Transparant Kleur

- Magneetfolie

- White Board Folie

VRAAG ALTIJD ONS ADVIES INZAKE WELK MATERIAAL VOOR UW SPECIFIEKE TOEPASSING, GEBRUIKSTERMIJN EN BUDGET HET MEEST GESCHIKT IS !   
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