3mm afloop

Aanleverspecificaties Drukkerij Van der Weerd
Bestandstype

› Pdf (Mac & PC)
› Illustrator EPS (Mac & PC)
› Photoshop EPS, JPG, PSD (Mac & PC)
› Tiff bestand (Mac & PC)
›	Indesign CS/CC opmaak (Mac)
Alle gebruikte lettertype’s en afbeeldingen meesturen

Formaten

PDF specificaties

›	Bij het genereren van een pdf, Post Script level 1.4 of hoger
›	Let op dat in een pdf geen extra kleuren achter blijven indien er een full colour pdf aangeleverd
	 dient te worden
›	Let op overdruk, uitsparen en Illustrator transparantie

LET OP:

›	Alle afbeeldingen/foto's dienen full color te zijn (bij FC drukwerk),
anders zwart of in de desbetreffende pms(en)
› Abri’s opmaken op 237 mm x 350 mm met 450 dpi afbeeldingen/foto's
› Grotere formaten kun je opmaken op 20% van het eindformaat met 300 dpi afbeeldingen/foto's
› Alle kleinere formaten opmaken op het eindformaat met 300 dpi afbeeldingen/foto's
› Voor alle afbeeldingen/foto's in de opmaken geldt: beelden op 100% in document plaatsen
› Kies altijd een bestandsnaam die kenmerkend is en niet (bijv.) PosterA0.pdf

Aanleveren

› Bestanden tot 8 mb kunnen via de mail worden aangeleverd
› ftp://ftp1.drukwerkfabriek.nl › Username: aanleveren › Password: drukwerk
Na aanlevering graag een email sturen naar info@drukkerijvanderweerd.nl
WeTransfer (tot 2 gb)
› Bestanden tot 2 gb kunnen ook via wetransfer.com aangeleverd worden.
			 Versturen naar info@drukkerijvanderweerd.nl
Mail
Ftp (bestanden groter dan 100 mb)

LET OP: bestanden graag "ingepakt" aanleveren

Koopmansweg 2
6515 AL Nijmegen

t 024 34 88 310
f 024 34 88 315

ontwerp of opmaak op aanvraag
documentrand

e info@drukkerijvanderweerd.nl
i www.drukkerijvanderweerd.nl

zichtformaat indien A0 in borden geplaatst

A0 = 840 x 1188 mm
Abri = 1185 x 1750 mm
Billboard = 3320 x 2360 mm
A1 = 594 x 840 mm
A2 = 420 x 594 mm
A3 = 297 x 420 mm
›	Zorg dat er minimaal 3 mm afloop rondom is i.v.m. schoonsnijden
A4 = 210 x 297 mm		› Indien A0 posters in driehoeksborden geplaatst worden houd dan rekening
A5 = 148,5 x 210 mm
met de frames van de borden. Het zichtformaat van uw poster is hierdoor
A6 = 105 x 148,5 mm
kleiner (780 x 1138 mm)
B1 = 700 x 1000 mm
B2 = 500 x 700 mm

