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Specs digitale bestanden displays/verpakkingen

Algemeen:

Koppelingen: - Alle beelden die gebruikt worden in Adobe Indesign moeten geplaatst worden  
  zodat deze bronbestanden zichtbaar zijn in het deelvenster koppelingen. 
  Vanuit dit deelvenster kunnen alle koppelingen ingesloten worden zodat een  
  pdf document altijd nog nabewerkt kan worden.

Let op: mocht je een Adobe InDesign bestand niet op deze manier opmaken en er vallen beelden 
weg bij het nabewerken in Adobe Illustrator, dan is dit NIET de verantwoordelijkheid van Multi’s!

Kleuren: -  Uw kleurprofielen altijd insluiten in uw bestand!
 - Zijn er geen profielen ingesloten, dan gaan wij standaard uit    
  van Europe ISO Coated FOGRA27.
 - Om kleurverschillen te voorkomen graag dus altijd profielen insluiten.
 - Zorg er voor dat u een PMS kleur niet omzet naar CMYK,
  dit zal altijd een verschil geven met de originele PMS kleur.

Transparanties & - Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. 
overdruk:  Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt.
  
  Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan.  
  Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst  
  en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of  
  vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. 

Let op: het aanleveren van bestanden met transparanties/overdruk is geheel op eigen risico!

Lettertypes:  - Altijd omzetten naar lettercontouren / Insluiten in PDF-bestand.

Stansmes: - Bij opslaan naar PDF het artwork op pag. 1 en stansmes op pag. 2 plaatsen.
 - Stansmestekening aanhouden voor de opmaak. Niet zonder overleg aanpassen.
 - DMV groene tekst/lijnen is duidelijk hoe de opmaak leesbaar staat en welke  
  delen wegvallen.
 - Gelieve geen uitsnedes maken, maar het complete stansmes zichtbaar laten.
 - De namen van steunkleuren a.u.b. ongewijzigd laten.
 - Steunkleur stans / ril / slit lijnen nooit omzetten naar CMYK.
 - Stanslijnen a.u.b. niet omzetten naar kleurvlakken.
 - Bij stanslijnen overdruk instellingen gebruiken voordat u uw bestand ‘afvlakt’.

Overvul: - 5 mm groter dan stansvorm.

Offset/digitaal printen:

Bestandsformaten:  - Certified-PDF
Foto’s/afbeeldingen: - Minimale resolutie: Offset: 300 dpi / Digitaal: 150 dpi


