10 mm

Geen belangrijke tekst of beeldelementen plaatsen in de gele rand.

10 mm

186 mm

Geen belangrijke tekst of beeldelementen plaatsen in de gele rand.
186 mm

Aanleverspecificaties Spread A4
Strand Magazine

Formaten en snijmarge
Bestanden dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten. Houd hierbij rekening met
3 mm snijmarge/afloop aan alle zijden.
Plaats géén snijlijnen in het bestand.

12 mm

Aanleverformaat enkele pagina:
Aanleverformaat spread:
Netto paginaformaat:

216 x 303 mm
426 x 303 mm
210 x 297 mm

12 mm

12 mm

Aflopende druk is uiteraard mogelijk, maar plaats geen belangrijke tekst of beeldelementen in het
gele vlak.

Lettertypes
Er is een ruime keuze aan verschillende soorten lettertypes, maar helaas heeft niet iedereen
dezelfde lettertypes ter beschikking. Daardoor is het aan te raden om in het ontwerp de lettertypes
om te zetten naar lettercontouren. Zo worden foutmeldingen op
ontbrekende lettertypes vermeden en ben je er zeker van dat het juiste lettertype wordt gedrukt.
Afbeeldingen
De resolutie wordt bepaald door het aantal pixels per inch. Dit wordt ook wel DPI (dots per inch)
genoemd. Voor drukwerk is een minimale resolutie van 300 DPI nodig. Gebruik dus afbeeldingen
met een resolutie van 300 dpi en maak deze niet groter dan 100% van de ware grootte.
Afbeeldingen die je bijvoorbeeld op internet tegenkomt hebben bijna altijd een resolutie van 72
dpi, terwijl voor drukwerk minimaal 300 dpi vereist is.
Kleuren
Full color bestanden dienen te worden opgemaakt in CMYK.
Let op: Pantone kleuren dienen bij full color drukwerk te worden omgezet naar CMYK.
Bestanden aanleveren
Bij het aanleveren van een bestand gaat onze voorkeur uit naar een (certified) PDF.
Wij kunnen ook werken met Illustrator, Photoshop en Indesign bestanden.
Wij kunnen níet werken met Corel Draw bestanden.

Magazine wordt garenloos gebrocheerd.
Houdt rekening met wegvallend beel in de rug

Lijnen
Mocht er gebruik gemaakt worden van lijnen in het ontwerp, zorg er dan voor dat ze niet dunner
zijn dan 0,25 pt. Negatieve lijnen (witte lijn op donkere achtergrond) dienen tenminste een dikte
van 0,5 pt. te hebben.

275 mm

Bij het aanleveren van een pagina in spread is het verstandig om ook rekening te houden met de
veiligheidsmarges aan de rugkant. Het magazine word garenloos gebrocheerd en belangrijke tekst
kan daardoor wegvallen in de afwerking.

275 mm

12 mm

Afwijkende bestanden als JPEG en TIFF kunnen eventueel worden gebruikt maar wij kunnen
geen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van deze aanlevering nemen.
Microsoft Office (Word, Publisher, Excel, Powerpoint)
In het Microsoft Office pakket is het niet mogelijk drukbare bestanden te maken.
12 mm

12 mm

