


















Aanlevering van bestanden voor zeefdruk.
Voor de beste kwaliteit is het van belang dat u zich zoveel mogelijk aan de onderstaande richtlijnen
houdt.
Indien uw afbeelding uit slechts 1 kleur bestaat, lever dan een zwart/wit afbeelding aan en vermeld
de gewenste drukkleur;
Neem *niet* de textielkleur op als achtergrond in uw afbeelding. De achtergrond moet in de
afbeelding altijd wit zijn. Wanneer u echter wit als kleur wilt laten drukken, gebruik dan i.p.v. wit een
andere kleur en vermeld bij de bestelling dat die kleur door wit vervangen moet worden;
lever indien mogelijk vector beelden aan (bij voorkeur in EPS formaat en indien mogelijk de teksten
omgezet naar curves/contouren);
de gebruikte inkten zijn dekkend. Hou er rekening mee dat indien uw ontwerp overlappende kleuren
bevat, slechts de laatst gedrukte kleur zichtbaar zal zijn;
bij aanlevering van bitmaps: schakel anti-aliasing uit. Zoom in uw tekenprogramma sterk in op de
afbeelding en let er op dat de afbeelding uitsluitend uit 100% tinten bestaat;
Lever de bestanden zoveel mogelijk op ware grootte aan. Vermeld tijdens het bestellen echter ook
altijd het gewenste formaat;
Lever geen rasters aan, tenzij u wilt dat de afbeelding gerasterd wordt.
Aanleverspecificaties
Bij bedrukking 1 kleur (of zwart)
Lever het document zwart/wit aan, ook al moet het in kleur worden gedrukt. Vermeld daarbij de
gewenste kleur. Bij voorkeur een Pantone kleurnummer (uit de Pantone Coated of Uncoated
collecties). Indien u geen kleurnummer weet, beschrijf dan de kleur of geef de RGB of CMYK waarden
door die er het dichtst bij in de buurt komen. Dan zoeken wij een geschikte kleur uit, die er zoveel
mogelijk op lijkt.
Bij bedrukking in 2 of 3 kleuren
Aanlevering in twee of drie kleuren is uitsluitend mogelijk indien u gebruik maakt van een
programma waarin u steunkleuren kunt opgeven. Office programma's zoals Word en Powerpoint
bieden deze moegelijkheid niet. Adobe Illustrator, Corel, Indesign en Quark XPress wel.
Bij full-colour bedrukking
Lever bij voorkeur geen RGB document aan, maar een CMYK document. RGB documenten kunnen
wel verwerkt worden, maar geven, afhankelijk van het ontwerp, niet altijd het gewenste resultaat. Bij
mogelijk problemen laten wij u dit altijd weten.
Belangrijk om te weten
Grote verschillen tussen beeldscherm en druk
Kleuren lijken op het beeldscherm in veel gevallen aanzienlijk helderder dan dezelfde kleuren op
papier. Met name de felle kleuren, zoals grasgroen en fel blauw zullen fletser worden. Probeer
daarom zoveel mogelijk full-colour ontwerpen in CMYK op te maken. Dan zal het ontwerp op uw
beeldscherm veel dichter in de buurt komen van het gedrukte eindresultaat dan wanneer u gebruik
maakt van RGB.
Indien steunkleurnummers onbekend zijn
Wanneer u uw drukwerk in 1, 2 of 3 kleuren wilt laten drukken en u beschikt niet over de Pantone
kleurnummers, dan kunnen wij deze erbij proberen te zoeken. Het is echter vaak niet mogelijk exact
dezelfde kleur te vinden.

