Aanleverspecificaties
Het document
-----------

Uitgangspunt voor het vervaardigen van artwork is de door Total Packaging aangeleverde stansmestekening.
Deze stansmestekening is maatgevend en mag absoluut niet worden aangepast.
Aangegeven registratiekleuren moeten worden overgenomen in het artwork.
Paskruizen, snijtekens en registratieblokje (bij vouwkartonnage) in ‘Registratiekleur’ laten staan.
De gebruikte stansmestekening (spotkleuren) dient niet te worden meegenomen in het artwork.
Inkt- en vernisuitsparingen (aangeven in spotkleur) omzetten naar wit -> C=0 M=0 Y=0 K=0.
De resolutie moet minimaal 300 dpi bedragen voor afbeeldingen. Let hierbij op dat deze resoluties moeten
gelden voor het formaat dat in de opmaak is gebruikt.
Afbeeldingen en bestanden dienen te worden aangeleverd in CMYK en/of PMS kleuren.
Document dient aangeleverd te worden op 1 pagina met snijtekens, paskruizen en registratieblokje (in
registratiekleur) en minimaal 3 mm afloop.
Alle gebruikte lettertypen (scherm- en printerfonts, en ook de fonts die gebruikt zijn in de EPS-bestanden)
dienen te worden omgezet naar lettercontouren.
Drukbestanden dienen te worden aangeleverd zonder trapping.

Programma´s
Documenten ontvangen als PDF (PDF, Adobe Acrobat DC)
Afstemming drukresultaat
Bij full colour bedrukking kunnen wij kleurechte ISO proeven uitdraaien met een voorspelbaar
resultaat van de drukkleuren.
Speciale kleuren worden bepaald aan de hand van de PMS kleurenserie, bij het drukken houden
wij als referentie een PMS waaier aan.
Indien geen gewaarmerkte, kleurechte prints en/of drukproeven worden aangeleverd, wordt het
drukwerk op standaard densiteiten gedraaid, PMS kleuren volgens de PMS kleurenwaaier.
File Transfer
---

E-mail: zie contactgegevens of mail de betreffende collega van de afdeling verkoop. Datalimiet plusminus 10MB
Wetransfer www.wetransfer.com / Datalimiet 2GB

Technische Specificaties
------------

Drukproces: 				Offset
Aantal kleuren in 1 doorgang: 		
6 + dispersielak
Maximale Compositiedruk: 		
280
Minimale lijndikte positief: 		
0,12 mm
Minimale lijndikte negatief: 		
0,18 mm
Positieve tekst (schreefloos): 		
4 ptn
Positieve tekst (met schreef): 		
5 ptn
Negatieve tekst (schreefloos): 		
6 ptn
Negatieve tekst (met schreef): 		
7 ptn
Bleed/overvul:				3,0 mm
Minimale grootte Barcode: 		
80%

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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