Maak je artwork drukklaar!
Wil je er zeker van zijn dat je bestand drukklaar is? Bekijk dan hier onze snelle artwork guide
en kom alles te weten.
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Je bestand opzetten
Wij raden u aan onze sjablonen te gebruiken, maar u kunt uw documentgrootte ook afstemmen
op het afdrukgebied van het product. Uw ontwerp moet gemaakt zijn als vectorafbeelding.
Als u niet over een vectorontwerp beschikt, zullen wij uw artwork converteren als de kwaliteit goed
genoeg is.
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Pas je ontwerp aan
FULL COLOUR
Als u voor full colour print kiest, zorg er dan voor dat uw kleurproﬁel is ingesteld op
CMYK. Merk op dat wit niet bedrukbaar is.
EFFEN KLEUREN (PMS)
Als u kiest voor eﬀen kleuren, moeten deze gekozen worden uit de nieuwste
Pantone Solid Coated Library. Indien uw bestand geen PMS kleuren bevat, zullen
wij een conversie uitvoeren, wat in sommige ontwerpen een lichte kleurafwijking
kan veroorzaken.
LASER / GRAVURE / EMBOSSING / STEMPELS
Bij deze druktechnieken wordt geen inkt gebruikt, wat betekent dat uw ontwerp
in elke eﬀen kleur kan worden gemaakt, zolang het maar in vectorformaat is.
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Wil je meer weten?
Bezoek ons help center of neem voor
advies contact op met onze experts.

In het geval dat niet alle speciﬁcaties kloppen, zullen we je artwork altijd
handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de
wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring
voordat we het naar de productie sturen.
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Extra controle
Er zijn enkele controles die u in acht moet nemen voordat u uw illustraties exporteert:
- Controleer of uw document het juiste aantal pagina's bevat.
- Alle fonts en objecten moeten ingesloten zijn.
- Controleer uw lagen op overdruk.
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Exporteren naar PDF
Exporteer uw artwork naar PDF formaat.
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