Aanleverspeciﬁca�es groot printwerk
Belangrijk voor een goed eindresultaat!

Beste klanten,
Bij het aanleveren van bestanden en het verdere verloop van je opdracht graag het volgende in acht
houden zodat wij een op�male kwaliteit kunnen garanderen:
Voorbereiden van bestanden;
Wij geven de voorkeur aan bestanden *pdf of *�ﬀ, niet aﬂopend (geen snijtekens etc.) maar op schoon
formaat 1:1 of op schaal 10% of 50%. Geen extra lagen en kleuren in CMYK. (PMS wordt omgezet)
Voor *pdf geldt nog het volgende;
- Fonts in contouren
- Geen links naar bitmaps
- Geen overdruk
- Elk te printen a�eelding in een apart bestand
Voor *�ﬀ geldt nog het volgende;
- Geen extra lagen
- Bestand opslaan met LZW-compressie, afgeplat beeld
Aanbevolen resolu�e;
Buitentoepassing bekeken van dichtbij
Buitentoepassing bekeken van veraf
Binnentoepassing bekeken van dichtbij
Binnentoepassing bekeken van veraf

70 - 100 DPI
30 - 70 DPI
100 - 150 DPI
70 - 100 DPI

Houd er rekening mee dat deze waarde geldt voor het eindformaat. Bij bv. een bestand op schaal 10%
moeten bovenstaande waarden worden vermenigvuldigt met 10.
Algemene opmaak bestanden;
Hieronder nog een aantal algemene zaken om rekening mee te houden.
- In de bestanden geen ringen, omschrijvingen, afme�ngen, snijmarkeringen of kleurschalen plaatsen.
- Houdt een veiligheidsmarge van 5 cm aan, in deze 5 cm van de rand geen teksten of vitale delen
van a�eeldingen plaatsen.
- Voor een volle zwarte vulling de volgende waarde aanhouden: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%
- Kleurverlopen kunnen een ongewenst eﬀect geven van strepen of “banen” in het printwerk. De beste
resultaten worden beriekt als deze worden aangelverd in vector.
- Verwerk logo’s en teksten zoveel mogelijk in vector voor het beste resultaat.
Versturen bestanden;
Bestanden tot 10 Mb kunnen worden verstuurd via mail naar info@upside-down.nl.
Grotere bestanden kunnen worden verstuurd via www.wetransfer.com.
Wij controleren al�jd je bestanden, desalnietemin zijn wij niet verantwoordelijk voor fouten in
het printwerk, teksten of kleuren als niet aan bovenstaand voorwaarden wordt voldaan.
Heb je hulp nodig bij de bestanden? Wij verzorgen dit graag voor je.
Neem contact op voor meer informa�e!

Upside-down Rental & Facilities
Pieter Goedkoopweg 32
2031 EL Haarlem

T. +31 (0) 85 210 44 99
E. info@upside-down.nl
W. www.upside-down.nl

IBAN NL22 RABO 0131 9663 16
KvK 69.11.35.21
BTW NL8577.41.305.B01

