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Aanleverspecificaties POSTERS
Hanteer deze specificaties voor het beste printresultaat.
Instellingen voor Adobe; Illustrator, Photoshop, Indesign.

Kleurinstellingen
De volgende kleurinstellingen dienen binnen
de Adobe opmaak programma’s te worden gehanteerd.
CMYK: ISO Coated V2 (ECI)
Kleurprofiel te downloaden via www.debannerfabriek.nl/downloads/ ISOcoated_V2_eci.icc

Let op! Afwijkende kleurinstelling = kleurafwijking! Geen PMS kleuren.
Bestandopmaak POSTERS
- Tekst rondom minimaal 2 cm van de kant houden.
- 0,5 cm overlap aangeven.
- Snijtekens aangeven.
- Tekst omzetten naar lettercontouren / outlines.
- Gekoppelde bestanden of afbeelding insluiten.
- Gekoppelde bestanden of foto’s in
CMYK - ISO Coated V2 (ECI), nooit RGB.
Resolutie (DPI)
Voor optimaal printresultaat raden wij minimaal 150 dpi (bij
schaal 1:1) aan.

Afmetingen welke op schaal 1:10 of 1:2 worden aangeleverd,
dienen hier de rasterinstellingen DPI x 10 of x 2 te worden
ingesteld.
Wanneer u uw PDF bestand in Acrobat opent en het bestand
op 100% weergeeft, kunt u de kwaliteit van uw bestand
bekijken.

Zwart
De maximale kleurdekking bij CMYK printwerk is ongeveer
280%. Wanneer u bijvoorbeeld zwart in CMYK opmaakt, let
dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan,
100% magenta, 100% yellow en 100% black. Als zwart echt
diep zwart moet zijn, gebruik dan de waarde:
Cyaan:		
60%
Magenta:
40%
Yellow:		
40%
Zwart:		
100%
Een mix van 400% (dus hoger dan 280%) kan vlekken en
andere storende factoren in uw printwerk veroorzaken.
Aanbevolen wordt om niet meer dan 280% kleurdekking te
geven bij CMYK. %C + %M + %Y + %K
Aan te leveren bestandsformaat
- Print enkel aanleveren als PDF!
- PDF opslaan als PDF/X-1a:2001
- Geen multiple page bestanden

Transparanties
Transparanties dienen te worden afgevlakt om problemen
tijdens het drukproces te voorkomen. Let op, bestanden
aanleveren met transparanties is op eigen risico. Om negatief
resultaat te voorkomen adviseren wij de transparanties in het
ontwerp af te vlakken.

Bij afwijkende instellingen kunnen wij geen garantie geven dat de print gelijk is aan uw printproef!
Mocht u vragen hebben, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze klantenservice via 040 - 234 88 30.

