
KIES ALTIJD EEN BESTANDSNAAM DIE KENMERKEND IS VOOR HET TE DRUKKEN OBJECT (NIET BIJV. A0POSTER.PDF)

MAC  Pdf (zie pdf aanlever specificaties hieronder)
  Illustrator EPS (tekst als outlines/krommen)    
  Photoshop EPS, JPG, PSD   
  Tiff bestand
  Indesign CS of QuarkXpress opmaak    
  Alle gebruikte lettertype’s meesturen
  Alle afbeeldingen meeleveren (“verzamel voor servicebureau” bij Quark, “pakket” voor indesign)
  
  Indien aanlevering per FTP/Email: S.V.P. inpakken met Stuff-It       
   
PC  Pdf (zie pdf aanlever specificaties hieronder)
  Illustrator EPS (tekst als outlines/krommen)    
  Photoshop EPS, JPG, PSD    
  Tiff bestand
    
PDF  Formaten pdf

  A0   = 840 x 1188 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
   A1   = 594 x 840 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
  A2   = 420 x 594 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
  A3   = 297 x 420 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
  A4   = 210 x 297 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld 
  A5   = 148,5 x 210 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
  A6   = 105 x 148,5 mm - echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld

  Indien de A0 posters in driehoeksborden gaan, dient er rekening gehouden te worden met de 
  overstekende rand van het bord. Zichtformaat is dan 780 x 1138 mm (binnen de 840x1188).

  Zorg ervoor dat er minimaal 3 mm afloop is rondom het document om schoon te snijden.
  Bij het genereren, Post Script level 1,4 of hoger. Indien transparantie in Indesign gebruikt wordt, geen PS 1,3.
  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: Full color beelden / opmaak altijd in CMYK aanleveren.     
  Alle gebruikte lettertype’s meesturen (incl. postscript gedeelte).       
  A1 en A0 posters opmaken op A2 formaat (420 x 594 mm) met 300 dpi scans.     
  Abri’s opmaken op 592,5 mm x 875 mm met 200 dpi scans.     
  Grotere formaten opmaken op 20% van het eindformaat met 300 dpi scans.     
  Alle kleinere formaten opmaken op het eindformaat met 300 dpi scans.      
  Voor alle scans in de opmaken geldt: beelden op 100% in document plaatsen. 

AANLEVEREN Via onze website tot 100 Mb: ga naar www.drukwerkfabriek.nl
      kies voor tabblad aanlevering.
      kies voor Web-ftp
      Wachtwoord: aanleveren  
  
  Groter dan 100 Mb:  ftp://84.246.3.157
      Username: aanleveren
      Password: drukwerk

  Na aanlevering via FTP graag een email sturen naar info@drukwerkfabriek.nl. Of stuur een fax
  naar 024 - 34 88 315. Indien aanlevering per FTP/Email: S.V.P. inpakken met Stuff-It     
 

  POST:  Postbus 26, 6678 ZG Oosterhout (Gld)
  EMAIL:  info@drukwerkfabriek.nl     

ONTWERP OF OPMAAK OP AANVRAAG

AANLEVERING DIGITAAL DOCUMENT

Koopmansweg 2 Postbus 26
6515 AL Nijmegen (Oosterhout Gld.) 6678 ZG Oosterhout (Gld.)

         e   info@drukwerkfabriek.nl
         i    www.drukwerkfabriek.nl

t 024 - 34 54 124
f 024 - 34 88 315


