
Brochures -Magazines, gelijmd 
Wij drukken prachtige garenloos gelijmde magazines of brochures.

-  Lever een apart bestand aan voor de omslag, Lever deze altijd op inslag aan. Dat houdt in dat de achterpagina links staat,

de rugdikte in het midden en de voorpagina rechts.

-  De rugdikte word berekend aan de hand van de gekozen opties in het bestelproces. Deze is na te lezen bij stap vier op de

website. Ook komt deze na het bestellen in de orderomschrijving.

-  Het omslag bij gelijmde brochures bieden wij aan met een 4/0 bedrukking. Dat betekent een enkelzijdige bedrukking. De

binnenzijde van je omslag hou je blanco.

-  Ook hebben we een bestand nodig voor het binnenwerk. Lever dit bestand aan als één PDF met de pagina’s op leesvolgorde.

Het aantal pagina’s voor je binnenwerk is het aantal pagina’s dat je hebt opgegeven bij je bestelling, minus vier.

-     Lever de pagina’s voor het binnenwerk niet aan als spreads of op inslag (geen 2 pagina’s naast elkaar).

-  Lukt het niet om een PDF met meerdere pagina’s aan te maken? Dan kun de pagina’s afzonderlijk uploaden. Vermeld in de

bestandsnaam duidelijk het paginanummer.

Let op:

Elke pagina van het binnenwerk heeft aan de rugzijde het beeld van de tegenliggende pagina in de snijmarge.

Aanleverspeci� caties gelijmd

- Zet tekst in je ontwerp altijd om naar contouren/outlines

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.

-     Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop. Dit voorkomt witranden na

het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.

-  Gebruik je afbeeldingen? Wij raden een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij

een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan

150 DPI.

-  Gebruik je lijnen en strepen? Maak deze niet dunner dun 0,25. Geef negatieve lijnen tenminste een dikte van 0,5 pt.

-  De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat je gebruikt..

-  Maak de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger dan 280%. Dit zijn de percentages van Cyaan, Magenta, Yellow en Key

(=Zwart) bij elkaar opgeteld.

-  Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black

alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het

uiteindelijke drukwerk.

-  Maak je ontwerp op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop . Lever het bestand aan als drukklare pdf,

weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestand aan als één laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of

ti�  (1 laag) aanleveren.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).

Algemene aanleverspeci� caties


