BESTAND CONTROLE
BESTAND
Graag ontvangen we uw files in PDF.
KLEUR
CMYK & ICC profielen insluiten.
Hou er rekening mee dat PMS-kleuren die in CMYK worden gedrukt, er heel anders
kunnen uitzien dan de PMS-kleur die u voor ogen hebt.
Ook de kleuren die u op het beeldscherm ziet, kunnen afwijken van de kleuren in
druk.
U kunt de CMYK-kleuren instellen via de stappen bij de volgende programma’s:
Adobe InDesign:
Adobe Illustrator:
Adobe Photoshop:
DPI

BLEED

Edit > Transparancy Blend Space > Document CMYK
File > Document Color Mode > CMYK Color
Image > Mode > CMYK Color

Ware grootte: minimum 200dpi, resolutie aanpassen bij schalen
Graag een duidelijke vermelding als de file op schaal staat.
Minimum 5mm overlap aan elke zijde.

LETTERTYPE
Gelieve alles in embed fonts om te zetten, zodat je geen fonts kan hebben
die verspringen.
Letterfont mee leveren.
FORMAAT
Best levert u aan op ware grote (100%) – met 5 mm afloop rondom.
TRANSPARANTIE
Indien u werkt vanuit photoshop, indesign of illustrator, gelieve uw transparanties af te
vlakken.
SNIJCONTOUR
Wenst u een specifieke vorm in plaats van gewoon een rechthoekig formaat? Maak
dan een steunkleur “Cut” aan voor de contour. Wenst u andere bewerkingen ( V-cut,
rillijn, kiss-cut, …) gelieve dit dan ook aanduiden in een steunkleur en de steunkleur zo
te benoemen. Zie lijst op pagina 3 steunkleuren.
AFBEELDINGEN
Gelieve alle files te embedden in het document of de links apart mee te sturen.
Logo’s etc. bij voorkeur als een vectorieel bestand bewaren.
LINKS

EMBED IMAGE

OVERDRUK
GRAAG DE OVERDRUK UITZETTEN
Opgelet! 3 Motion is niet verantwoordelijk voor verkeerd ingestelde
overdrukinstellingen. Gelieve uw files zonder overdruk aan te maken.
Dit kan gevaarlijk zijn bij kleuren die over elkaar staan en/of zwarte kleuren uit
indesign.
Let goed op de volgende punten:
•
Controleer de pdf voordat u deze bij ons upload, door middel van de Overprint
preview en de Separation Preview in Adobe Acrobat 6 of de Overprint Preview in de
Acrobat Reader 7( gratis).
Overprint preview

•
•
•

Controleer uw pdf, met een print, zet de Overprint Preview ‘aan’.
Bij offset drukwerk moet het pdf-bestand altijd als pdf-versie 1.3 zijn 			
opgeslagen (dus compatibel met Acrobat 4.0). Verder dient het compatible te
zijn met de ISO PDF/x-3:2002-norm.
Bij digitaal drukwerk moet het pdf-bestand altijd als pdf-versie 1.4 zijn 		
opgeslagen (dus compatibel met Acrobat 5).

TAAL- SPELFOUTEN
Opgelet! 3 Motion controleert niet specifiek op taal- en spelfouten. Gelieve dus
daarom uw proefdrukken goed na te kijken alvorens bevestiging.

AANLEVERBESTANDEN
Reden

Programma

.pdf

Hoge resolutie

Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat

.psd

Hoge resolutie

Adobe Photoshop

.ai/.eps

Adobe Illustrator

.Tiff

Hoge resolutie

.doc(x)

In overleg

Microsoft Word

.ppt(x)

In overleg

Microsoft Powerpoint

xls(x)

In overleg

Microsoft Excel

.pub

Kunnen we niet openen

Microsoft Publisher

.indd

Zorgt voor problemen
Tenzij alle links/fonts
worden meegeleverd.
(Pakket maken)

Adobe InDesign

.eps

Met knipmaskers,...

Adobe Photoshop

.jpg

Alleen voor fotoproducten

Naamgeving steunkleuren:
Register
Draw
Score
Crease
Kiss-cut
Punch
Drill
Engrave
V-Cut
Bevel-cut
Thru-cut
Route

