
Bij voorkeur PDF- of EPS-bestanden aanleveren.

Printbestanden aanleveren op ware grote en zonder snijtekens. De toepassing en zichtafstand bepalen de 
minimale en maximale resolutie variërend van 30 t/m 150 dpi. Vanaf 30 dpi is het resultaat vanaf een 
zichtafstand van enkele meters acceptabel. Vanaf 70 dpi is het resultaat van dichtbij goed. Bij twijfel kunt u 
contact opnemen met onze grafische afdeling. 
• Afbeeldingen graag in RGB modus met ingesloten kleurprofiel. 
• Bij voorkeur PANTONE solid coated steunkleuren gebruiken (wanneer bekend).
• Alle lettertypen omzetten naar vectoren of lettertypen bijleveren.

Snij- en freesbestanden dienen snij klaar aangeleverd te worden. dat betekent dat wij alleen een 
'vectortekening' accepteren (dus geen jpeg’s, foto’s of ingescande logo's). 
• Alle lettertypen omzetten naar vectoren of lettertypen bijleveren.
• Geen lijndiktes, alles omzetten naar gevulde vormen.

Als u twijfelt of uw bestand geschikt is, adviseren wij u contact op te nemen met de drukkerij die uw 
drukwerk verzorgt. Zij hebben meestal de geschikte bestanden wel in huis. Anders kunt u contact met 
onze grafische afdeling opnemen.

Alle extra (scan- en digitaliseer) werk en het snij-klaar maken van bestanden wordt in rekening gebracht.

U heeft verschillende mogelijkheden in het aanleveren van grotere bestanden:

        via www.wetransfer.com
        USB-stick
        CD / DVD

Voor technische vragen kunt u altijd contact opnemen met onze grafische afdeling.
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Digitaal aanleveren van bestanden

Afloop / extra ruimte voor afwerking

Alle materialen

Schoonsnijden/contoursnijden 5 mm rondom/per zijde

Let op: Geen snijtekens plaatsen!

Doeken      Doek UV Doek Sublimatie

Zomen 4 cm rondom 1,5 cm rondom

Tunnels Platte tunnelmaat +4 cm voor vaststikken per zijde

Tunnels banierhouder Plat 6 cm + 4 cm 8 cm

Klittenband, band, pees geen 1,5 cm per zijde

Let op: Belangrijke beelden, logo’s en/of teksten minimaal dezelfde ruimte binnen het afgewerkte formaat
houden i.v.m. de afwerking. Voor sublimatiedoeken hebben we wat meer marge nodig, minimaal 5 cm.


