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Aanleverspecificaties printplex

Bestandstype
- Maak de opdruk op in CMYK
- Embed images
- Lever je bestanden aan in pdf-vorm

De bestandsnaam moet op de volgende manier zijn opgebouwd:
Bedrijfsnaam - banner + nummering - schaal bestand - afmetingen in centimeters (BxH) - aantal bedrukkingen
De bestandsnaam komt er dan als volgt uit te zien: 18Layhgo_banner-01_B150xH200cm_50%_x1.pdf

Resolutie
De minimale en maximale resolutie is afhankelijk van doeleinden en zichtafstand. In het algemeen varieert de resolutie 
van 70 tot 300 dpi.
- Wij raden downsampelen tijdens het opslaan van de pdf af
- Pas de resolutie aan als je je bestand op schaal aanlevert

Lettertypes en lettercontouren
- Zet de actieve tekst altijd om naar lettercontouren
- Dit geldt ook voor lijnen met een pt-grootte

Lagen
Werken met lagen is handig tijdens de opmaak, maar vormt risico’s in de RIP en maak bestanden onnodig groot.
Vlak bestanden daarom af en verwijder onzichtbare/verborgen lagen.

Transparantie
Werk je met transparantie, vlak dan je bestanden af voor het opslaan.

Zaagsnede en contour zagen
- Bij meerdere onderdelen op 1 plaat moet rekening gehouden worden met een zaagsnede van 3 millimeter.
- Einde opdruk referen wij als zaaglijn. Gaat het om een opdruk met veel wit, zorg dan voor een gestippelde contourlijn aan 
de buitenzijde van de opdruk en zet deze contourlijn in een aparte laag.

Nummering
- Wanneer een afbeelding uit meerdere platen bestaat, nummer dan elk onderdeel linksonderaan, zodat de juiste onderdelen 
gemakkelijk bij elkaar terug te vinden zijn.
- Fontgrootte nummering 1 centimeter op een schaal van 100%.

Let op: de aanlevertijd varieert per soort en grootte van de opdracht. Neem contact met ons op voor duidelijkheid over de levertijd van 
jouw printplex.

Plaatinformatie:

- Ongegrond: houten textuur achtergrond
Plaatafmeting: ± 244x122 centimeter
Tekengebied/artboard: 242x120 centimeter
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Plaatafmeting

Voorbeeld opmaak plaat

Voorbeeld zaagsnede

- Wit dubbel gegrond: witte achtergrond
Plaatafmeting: ± 250x122 centimeter
Tekengebied/artboard: 248x120 centimeter
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