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◆ Afbeeldingen en foto’s worden aangeleverd in CMYK met
resolutie van 300 dpi op ware
grootte.
Aangezien dit niet altijd mogelijk is, werken wij met een
minimum van 150 dpi. Bij een
lagere resolutie dan 150 dpi
kan er niet scherp afgedrukt
worden. Eventueel kunnen wij
de kwaliteit van de afbeelding
voor u beoordelen.

150 dpi
◆ Bestanden kunnen alleen aangeleverd worden in PDF.
(Gebruik hiervoor bij voorkeur Adobe Acrobat).
◆ Houd bij een aflopend bestand minimaal 3 millimeter
afloop aan alle zijden aan.
◆ Laat bij teksten minimaal 5 mm ruimte van de snijrand,
(dus minimaal 8 millimeter inclusief afloop).
◆ Lettertypen omzetten naar contouren (outlines)
of het complete font meeleveren.
◆ Zet geen meerdere exemplaren op een vel.
Wij maken de montage.
◆ Wilt u meer weten over het aanleveren van bestanden,
neem dan gerust contact met ons op:
✆ 0524-55 25 39 of  bestel@druk-werk.nl
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