AANLEVER
SPECIFICATIES
Voor een eindresultaat dat aansluit bij uw verwachtingen, is
het aanleveren van juiste bestanden van essentieel belang.
U kunt dit uiteraard ook laten verzorgen door onze studio.

Aanwijzingen voor
de ontwerper

Software pakketten
Onze studio werkt met de volgende programma’s:
•

Adobe Acrobat PDF

•

Adobe Indesign CC

•

Adobe Illustrator CC

•

Adobe Photoshop CC

Teksten
Lettertypes omzetten naar lettercontouren of het lettertype
meesturen met het ontwerp.
Resolutie foto’s

Uw bestand hoeft niet in één van deze programma’s
gemaakt te zijn, maar moet hier wel in kunnen worden
geopend. Zogenaamde ‘EPS’ en ‘PDF’-bestanden kunnen
bijna altijd worden verwerkt. Mocht u deze bestanden uit
een ander programma exporteren, let dan op de kwaliteit
van het bestand.

Digitaal:

72 dpi bij schaal 1:1 (RGB)

Drukwerk:

300 dpi bij schaal 1:1 (CMYK)

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.
Illustraties / Logo’s
Bij voorkeur aanleveren in vectoren, waarbij lijndiktes zijn
omgezet naar outlines (i.v.m. met schalen).
Contoursnijden/frezen

Digitaal aanleveren
U kunt uw bestanden digitaal sturen via e-mail of
WeTransfer (voor bestanden max. 5 Mb)
E-mail: info@dsignmarking.nl
WeTransfer: www.dsignmarking.wetransfer.com

Houd rekening met 3 mm overlap rondom en een
cutcontour spotkleur (100% magenta) op de lijn waar
gesneden moet worden.
Kleuren
Digitaal: PMS of opgebouwde (CMYK of RGB) kleuren, geen
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RAL of HKS kleuren.
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Heeft u nog vragen na het lezen van deze tips en aan-

+31 (0)70 511 99 99

wijzigingen dan kunt u contact opnemen met onze studio,

info@dsignmarking.nl

telefoonnummer 070 511 9999.

www.dsignmarking.nl

Tips!
Belangrijk bij het versturen van uw materiaal:
•

Geef uw bestand een duidelijke naam of codering.

•

Bij de benaming van de bestanden zijn geen leestekens toegestaan zoals: ±!@#$%^&*()?/\|
Enige toegestaande leestekens zijn - en _.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de SI'BON leveringsvoorwaarden van toepassing.
Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

