
AANLEVERSPECIFICATIES BESTANDEN
Om een optimaal resultaat te verkrijgen in uw beletterings- 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 afdeling 
DTP- & vormgeving. Alvast bedankt voor uw medewerking!

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

Logo’s, subteksten en slogans
• EPS - vector bestand
• AI - Adobe Illustrator bestand
• PDF - van Adobe Illustrator (vectoren)

Altijd teksten omgezet in contouren.

Lijnen en lijndiktes geconverteerd naar contouren.

Afdrukken Forex / Perspex / zelfklevend / Doeken voor frame systeem (pees doek)
Lever aan als:
• PDF
• Schaal 1 op 1, met een resolutie van 150 dpi, zonder afloop en zonder snijtekens.

Doek / Flagcloth / Airtexcloth
Lever aan als:
• PDF
• Schaal 1 op 1, met een resolutie van 150 dpi, met 10 cm afloop rondom en zonder snijtekens.

Prints groter dan 500 cm: schaal 10%, geef dit aan in de bestandsnaam! Let op! Dan moet de resolutie 1500 dpi zijn.

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

Pantone / PMS
Geef uw Pantone-huisstijlkleur(en) afzonderlijk op. We gebruiken uw Pantone-kleuren als referentie voor andere materi-
alen zoals verf, folie en drukwerk. Houd er rekening mee dat Pantone-kleuren vanwege verschillende materialen en inkten 
alleen zo dicht mogelijk kunnen overeenkomen.

Versturen
U kunt al uw bestanden voor beletterings- en printwerk mailen naar Gilbert van Baren: gilbert@eldee.com.
Grote bestanden kunt u het beste via www.wetransfer.com verzenden.

Praktisch! DTP-werk nodig?
Mocht u niet over de gelegenheid beschikken om uw bestanden productieklaar te maken, dan is er de mogelijkheid dat wij 
dit voor u doen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij wensen u alvast een fijne beursdeelname!
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