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Aanleveren van digitale bestanden
Programma’s / bestandformaten
•
•

Adobe Illustrator voor PC tot en met versie CS2 (.AI) / .EPS)
Adobe Photoshop voor PC tot en met verzie CS2 (.TIFF / .EPS) (de resolutie minimaal in 300
dpi).

Aanleveren van bestanden uit andere programma’s
dan hierboven vermeld, in overleg.
Algemeen
•
•
•
•
•
•

T.b.v. vlaggen, documenten aanleveren op schaal 1:10 met een afloop van 4 cm romdom
werkelijke grootte (4mm bij een schaal 1:10).
T.b.v. hoogformaatvlaggen aan de bovenkant een afloop van 7 cm.
Kleuren in PMS (kleurreferentie altijd mee sturen), indien geen kleuren print of PMS
nummer geen reklamatie op de kleur.
Geen snijtekens, kleurladders, paskruizen of andere elementen die niet van toepassing zijn
op de vlag.
Geen kleur invullen op de lijnen (altijd alles uitbreiden).
Tekst omzetten naar lettercontouren (of de fonts aanleveren, geen MAC fonts mogelijk)

Scannen
•

•

•
•

Bestanden voor vlaggen-druk, minimaal met een resolutie van 300 dpi (schaal 1:10) in
CMYK (indien van toepassing).
De opmaak voor fullcolor zeefdruk vraagt meer aandacht. Alle teksten en logo’s in lijnwerk,
aanleveren met vermelding van PMS kleur, ook als dit in fullcolor is geoffreerd.
Het kleuren spectrum van fullcolor zeefdruk is niet zo groot als in normal drukwerk (offset),
we kunnen daarom in fullcolor niet een 100% kleur gelijkheid geranderen bij een inkt
bezetting van minder dan 15%.
Bestanden voor vlaggen digitaal gesublimeerd, met een resolutie van 600 dpi (schaal 1:10)
in CMYK (indien van toepassing).
Bestanden voor grootformaat digitaal printing (VUTEk) minimaal met een resolutie van 400
dpi (schaal 1:25) in CMYK (indien van toepassing).
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