AANLEVERSPECIFICATIES
Lijntekeningen
Voor gesneden stickers zoals zelfklevende beletteringen van bijv. logo’s, teksten en
illustraties
•
Zet alle teksten om in lettercontouren
•
Bewaar het bestand als volgt:
			
- Adobe Illustrator.ai of .eps tot versie CS 2.0
- Certified-PDF zonder transparanties
			
- Vectorbestand (lijntekening)
•
Vermeld indien mogelijk PMS-nummers van uw huisstijl (zie ook ‘Belangrijk’ *)
•
Vermeld de gebruikte schaal
•
Lever altijd een print, PDF of bestand in jpeg als referentievoorbeeld bij
Afbeeldingen in full colour
Voor onder andere alle spandoeken, roll-up banners (zie ook ‘Belangrijk’ **), banieren en vlaggen
•
Zet alle teksten om in lettercontouren
•
Full-colour afbeeldingen kunnen zowel in RGB als in CMYK aangeleverd worden
Gebruik voor het beste resultaat de kleurprofielen Adobe RGB 1998 of
CMYK Euroscale Coated
•
Bewaar het bestand als volgt:
•
Adobe Illustrator .ai of .eps tot versie CS 2.0
•
PDF
•
Certified-PDF zonder transparanties
•
JPG, minimaal 72 dpi op ware grootte
•
Adobe Photoshop, minimaal 72 dpi op ware grootte, tot versie CS 2.0
•
Tiff, minimaal 72 dpi op ware grootte
•
Vermeld indien mogelijk PMS-nummers van uw huisstijl (zie ook ‘Belangrijk’ *)
•
Vermeld de gebruikte schaal
•
Lever altijd een print, PDF of bestand in jpeg als referentievoorbeeld bij
Belangrijk!
*
Het kleurbereik van de printer is minder groot dan wat u via de monitor waarneemt.
De kleuren kunnen dus afwijken. Lever indien mogelijk PMS-nummers van uw
		
huisstijl bij, zodat wij het kleurbereik kunnen controleren en optimaal kunnen af		
stemmen.
** De banner heeft een totale hoogte van 2200 mm, waarvan 200 mm aan de onderzijde wegvalt in het rolsysteem (overlap). De zichtmaat is dus 2000 mm.
		
Neem de 200 mm overlap wel mee in het aan te leveren bestand, maar plaats daar
		
geen belangrijke elementen van het ontwerp!
Aanleveren
Bestanden (incl. referentievoorbeeld) kunt u via een van deze middelen aanleveren:
•
FTP-server (gegevens op aanvraag)
•
e-mail info@budgetbeletteringen.nl (tot 5 mb)
•
USB-stick
•
CD/DVD
Vragen?
Bel gerust 06 – 233 20 302, zodat u gegarandeerd bent van het beste resultaat!

