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Hoe levert u bestanden aan?

Aanleverspecificaties

Digitale
		

Bestanden

Om de kwaliteit van onze print- en snijproducties te
kunnen garanderen zijn er een aantal specificaties
waar uw bestanden aan dienen te voldoen. Graag vragen wij u om onderstaande richtlijnen te volgen voor
het beste eindresultaat.
Bestandsformaten
Voor het beste resultaat ontvangen wij uw bestanden graag
in een PDF formaat. Naast PDF kunnen Illustrator EPS
en Illustrator AI bestanden worden gebruikt voor teksten,
logo’s en vector afbeeldingen.
Voor foto’s en afbeeldingen adviseren wij Photoshop PSD,
Photoshop PSB (max CS5), TIFF of High-res JPEG.
Opslaan van PDF
Bij het opslaan van een PDF bestand is het belangrijk de
volgende punten te volgen:
Compressie:
- Kleurenbitmapafbeeldingen
		 Niet downsamplen
		 Compressie ZIP
- Bitmapafbeelingen met grijswaarden
		 Niet downsamplen
		 Compressie ZIP
- Monochroom-bitmapafbeeldingen
		 Niet downsamplen
		 Compressie ZIP
- Tekst en lijnwerk comprimeren aanvinken
Uitvoer:
- Kleurconversie
		 Geen conversie
- Profielinsluitingsbeleid
		 Alle profielen opnemen
(zie ook bijlage compressie)

Maatvoering
Indien mogelijk graag de bestanden schaal 1:10 aanleveren, dit in verband met de documentsgrootte. Let hierbij wel
op de resolutie van uw foto’s en afbeeldingen.

Resolutie
Resolutie is afhankelijk van de zichtafstand. Hieronder een
overzicht wat wij adviseren:
- Zichtafstand tot 3 meter
(posters, interieurdoeken, behang)
minimaal 150 dpi (1500 dpi 1:10)
- Zichtafstand tot 5 meter
(auto’s, presentatiesystemen)
minimaal 100 dpi (1000 dpi 1:10)
- Zichtafstand tot 20 meter
(vrachtwagens, sportveld borden)
minimaal 72 dpi (720 dpi 1:10)
- Zichtafstand meer dan 20 meter
(veldborden, tijdelijke projecten)
minimaal 40 dpi (400 dpi 1:10)
Kleurreferenties
Als het mogelijk is graag een kleurreferentie toevoegen aan
uw bestand. Bij voorkeur gebruik maken van PMS-C
(Pantone Solid Coated). Met onze state of the art printers,
welke printen in CMYK en steun kleuren LC en LM, worden
deze PMS-C kleuren zo dicht mogelijk benaderd. Echter
is het mogelijk dat een enkele kleur buiten het print bereik
van onze machines ligt. Het printen van Metallic PMS kleuren is niet mogelijk.
Voor onze standaard fleetmarking/snijteksten gebruiken wij
de kwaliteit folies van Avery, 3M en Oracal. Wereldwijd de
drie beste en grootste folie leveranciers. Mocht u beschikken over deze foliekleurnummers kunnen deze ook gebruikt
worden als referentie.
Is er géén kleurreferentie aanwezig? Dan wordt de productie
in de volgende standaard waarden geprint:
Kleurinstelling CMYK : Euroscale Coated V2
Kleurinstelling RGB:
Adobe RGB (1998)
Lettertypes, lijnen en effecten
- Lettertypes omzetten naar lettercontouren of het font los
bij het bestand aanleveren.
- Lijndikte graag omzetten in vormen.
- Effecten zoals rondzetten, slagschaduw, enz. dienen te
worden uitgebreid.
Afloop en marges
Borden:
Bij borden dient het bestand rondom minimaal 1cm afloop
te hebben. Dit houdt in dat een bord van 100x100cm een
bestand krijgt van 102x102cm. Voor teksten is het mooist
om ca. 5cm van de rand te beginnen. Er hoeven geen snijtekens en druk markeringen te worden toegevoegd.
(zie ook bijlage borden)
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Spandoeken
Bij spandoeken dient het bestand rondom minimaal 4cm
afloop te hebben. Dit houdt in dat een spandoek van
100x100cm een bestand krijgt van 108x108cm. Teksten
dienen ca. 7cm van de rand te beginnen, dit i.v.m. het
omzomen en ringen. Er hoeven geen snij tekens en druk
markeringen te worden toegevoegd.

Presentatiesystemen
Bij een presentatiesysteem dient het bestand rondom
minimaal 2cm afloop te hebben. Dit houdt in dat een
presentatiesysteem van 100x200cm een bestand krijgt van
104x204cm. Voor teksten is het mooist om ca. 5cm van
de rand te beginnen. Er hoeven geen snij tekens en druk
markeringen te worden toegevoegd.

(zie ook bijlage spandoeken)

Full-colors voor auto’s
Bij full-colors voor auto’s dient het bestand rondom minimaal 5cm afloop te hebben. Dit houdt in dat een full-colors
van 100x100cm een bestand krijgt van 110x110cm. Er
hoeven geen snij tekens en druk markeringen te worden
toegevoegd.
(zie ook bijlage full-colors voor auto’s)

Bijlage compressie:

Mochten er nog vragen zijn kunt altijd contact met ons
opnemen via telefoon of e-mail.
Uiteraard worden de bestanden alsnog door ons gecontroleerd, als er wijzigingen dienen plaats te vinden nemen wij
contact met u op.

Tanco Sign & Print is een ERKEND SIGNBEDRIJF, en lid van
SI’BON, organisatie voor binnen- en buitenreclame. Op al onze
overeenkomsten en offertes zijn uitsluitend onze algemene
voorwaarden van toepassing die wij u graag op verzoek
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Bijlage bord:

Bijlage spandoek:
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Bijlage Full-colors voor auto’s:

