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AANLEVERSPECIFICATIES
Opmaak:
Wij ontvangen de data bij voorkeur in Artpro. Wanneer Artpro niet beschikbaar is, dan is Adobe Illustrator een alternatief.
Onze voorkeur gaat dan uit naar het aanleveren van een .ai bestand (Adobe Illustrator) met PDF informatie of een HiRes PDF
(inclusief lettertypen).
Lever altijd een gevectoriseerde versie van uw documenten en één versie met bewerkbare tekst.
Lever altijd de gebruikte lettertypen aan.
Afbeeldingen die voor de bedrukking worden gebruikt, dienen altijd separaat meegestuurd te worden. Bij voorkeur, indien beschikbaar, de originele gelaagde Photoshop bestanden (.psd).
Lever altijd een PDF-bestand in lage resolutie aan als referentie.
Indien met dekwit wordt gedrukt, dan altijd deze ook aanmaken in het ontwerp.
Het toevoegen van een afzonderlijke laag met de afmetingen heeft de voorkeur.
De bestanden moeten voldoen aan de volgende richtlijnen:
Aanleveren in CMYK (full color) en/of PANTONE® kleuren met de juiste PANTONE® benaming.
Dekwit als aparte steunkleur aangeven en benoemen als “White”.
Vernis en lak als aparte steunkleur aangeven en benoemen als ‘‘Lak”.
Positieve tekst (of lijnen) aanleveren met een minimale lijndikte van 0,1 mm.
Negatieve tekst (of lijnen) aanleveren met een minimale lijndikte van 0,2 mm.
Niet gebruikte objecten verwijderen uit bestand.
EAN-codes minimaal in een formaat van 80% aanleveren.
Eerst drukkende tint op minimaal 1% aanleveren.
Verlopen tot 0%, indien mogelijk, vermijden.
Het overlappen van kleuren is 0,2 mm en bij wit 0,5 mm.
Maximaal aantal drukseparaties inclusief wit en/of vernis is 10.
Rasterlineaturen die bij het drukken worden gebruikt zijn: raster 34/ca. 89 Lpi, raster 42/ca. 105 Lpi, raster 54/ca. 140 Lpi
en raster 60/ca. 150 Lpi. (Food verpakkingen worden vaak geprint met raster 54/ca. 140Lpi.).
Indien beschikbaar dienen reeds bestaande afdrukken van het ontwerp naar ons te worden verzonden.
Houd er rekening mee dat wij uw data altijd importeren in onze verpakkingssoftware (Artpro). Alle specificaties
worden gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.
Nadat uw ontwerp drukklaar is, ontvangt u altijd een PDF-bestand ter goedkeuring.
Na goedkeuring van het PDF-bestand ontvangt u altijd een kleurproef welke u ook dient goed te keuren.
Beeld:
Beeldresolutie 300 dpi.
Beeld uitgevoerd in full colour (CMYK), geen RGB.
Icc profiel verwijderen.

Opmerking:
Indien u uw ontwerp niet aanlevert conform deze aanleverspecificaties, kunnen wij meerwerkkosten in rekening brengen
voor het extra werk dat wij moeten verrichten.

Algemeen:
Indien uw verpakking reeds gedrukt is, dan altijd (minimaal 2)
drukvoorbeelden aanleveren. Indien het een nieuwe verpakking
betreft, graag een kleurechte proef aan leveren. Wanneer dit niet
mogelijk is, zullen wij zelf van de aangeleverde data een offsetproef produceren welke dan als kleurreferentiemodel dient.
Bestandsnaam niet groter dan 20 karakters.
Per artikel 1 PDF-bestand.
Indien mogelijk: kleurechte proef aanleveren als referentie.
Aanleveren tot maximaal 5 mb. per e-mail.

Aanleveren:
U kunt uw bestanden aanleveren per e-mail aan
repro@viv.nl of via www.wetransfer.com.
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Vragen?
Neem voor vragen contact op met Hans Bijl (repro@viv.nl) /
0318 - 55 03 33.
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Eventuele reklames dienen binnen 8 dagen na
onze levering te geschieden. Leveringen hebben
plaats overeenkomstig onze verkoopvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Arnhe, op 21 juni 1983.

