SPECIFICATIES

voor het aanleveren van grafische bestanden
Om een optimaal resultaat te verkrijgen in uw belettering- en printwerk, vragen wij u onze
aanleverspecificaties aan te houden. Mocht u nog vragen hebben of overleg willen plegen, dan
kunt u altijd contact opnemen met onze DTP- & vormgeving afdeling. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

• Huisstijlhandboek
Mocht u beschikken over een huisstijlhandboek, dan ontvangen wij hiervan graag een
(digitaal) exemplaar.

• Logo’s

Bestandsformaten

Graag aanleveren in één van de
volgende bestandsformaten:
• EPS - vectorbestand
• AI - Adobe Illustrator bestand (t/m CS5)
• PDF - vanuit Adobe Illustrator (vectors)

Belangrijke aandachtspunten

• altijd met tekst omgezet in lettercontouren,
mits u het font apart aanlevert
• lijnen en lijndiktes omgezet in outlines
• verlopen en transparanties in raster

Kleuren

Indien uw Pantone huisstijl-kleur(en) niet
in uw bestand te lezen is/zijn, deze graag
apart aanleveren.
Wij gebruiken uw Pantone kleuren ter
referentie voor andere materialen zoals verf,
folie en printwerk. Houdt u er rekening mee
dat door verschil in materialen en inkten de
Pantonekleuren slechts zo dicht mogelijk
benaderd kunnen worden.

• Printbestanden
Bestandsformaten

Graag aanleveren in één van de volgende
bestandsformaten:
• JPEG - in hoge resolutie
• TIFF - zonder lagen
• PDF - geëxporteerd vanuit Adobe InDesign,
zonder lagen en alle fonts en lijnen omgezet
in outlines, afbeeldingen embed

Afmetingen

De afmetingen van uw printwerk kunt u
vinden in onze signingsopzet of onze offerte.

Resolutie

Posters minimaal 150 dpi op ware grootte.
Doeken minimaal 100 dpi op ware grootte.

Kleurprofiel

U kunt in uw printbestanden de volgende 2
kleurprofielen aanhouden:
RGB (foto’s en jpg bestanden)
CMYK (logo’s en vectorbestanden)

Afloop

Afhankelijk van het eindproduct, hanteren
wij diverse standaard afloopmarges voor
printbestanden. Hiernaast vindt u de meest
gangbare. Informeer of deze ook voor uw

• Printwerk op forex

Praktisch!

afloop (bleed) rondom van 1cm, met snijtekens.

• Aanleverperiode

printwerk gelden.

- geen afloop, tenzij een witte achtergrond; dan
- indien er een contoursnede nodig is, deze

Houdt u rekening met een productietijd van on-

vorm graag als vectorbestand in 1 kleur apart

geveer 3 weken. Uw bestanden dienen vóór

aanleveren. Dit mag op schaal.

deze periode in ons bezit te zijn. Afhankelijk van

• Printwerk op doek welke wordt
opgespannen.
- 10cm afloop( bleed) aan alle zijden

• Printwerk op doek, hangend met
stangen en zomen
- geen afloop linker- en rechterzijde
- 14cm afloop (bleed) boven- en onderzijde

• Printwerk op FlexPlain/CircleSign
- bestandsformaat = hoogte x omtrek cirkel
- geen afloop boven- en onderzijde
- 4cm afloop (bleed) linker- en rechterzijde

uw eindproduct kan dit verschillen, in dit geval
kunt u de uiterste aanleverdatum in overleg met
ons bepalen.
Na controle en verwerking van uw bestanden
ontvangt u ter akkoord een opzet van alle belettering in uw stand.

• DTP-werk nodig?

Mocht u niet over gelegenheid beschikken om
uw bestanden productieklaar te maken, dan is
er de mogelijkheid dat wij dit voor u doen. Neem
hiervoor gerust contact met ons op.

• Contact

Voor al uw vragen en/of opmerkingen omtrent
de belettering in uw stand(s) kunt u terecht bij:

• Versturen

U kunt al uw bestanden voor belettering en
printwerk mailen naar Gilbert van Baren:
gilbert@eldee.com. Grote bestanden kunt
u het beste via www.wetransfer.com verzenden, of op een cd per post naar ons
adres.

Afdeling DTP & vormgeving

Gilbert van baren | email gilbert@eldee.com
telefoon +31(0)345 585 600

Wij wensen u alvast een
fijne beursdeelname!
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