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Fotopuzzels
Heb jij ook ontelbaar veel leuke kiekjes, die je altijd al eens wilde printen of cadeau geven? Steek
de handen uit mouwen en ga je eigen fotopuzzels maken! Fotopuzzels maken doe je voor jong en
oud. Kies namelijk zelf de moeilijkheidsgraad door de ruime keuze aan het aantal puzzelstukjes.
En krassen? Daar hoef jij je niet druk om te maken. Onze fotopuzzels werken wij namelijk af met
een extra glossy bovenlaag die jouw fotopuzzel beschermd én zorgt voor een luxe uitstraling. Kies
je voor karton? Of wil je een fotopuzzel maken die écht lang meegaat? Kies dan voor het ultrasterke
hardboard. Ga vandaag nog aan de slag met jouw fotopuzzel en ontvang ‘m morgen al in huis!
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Verkrijgbaar vanaf 1 stuks
Super glossy afwerking
Morgen in huis? Next-day levering mogelijk!

Fotopuzzel blanco doos + bedrukte sleeve
Je ontvangt de puzzel in een onbedrukte, witte doos. Hier omheen wikkelen wij een bedrukte sleeve met standaard bedrukking. Hier vind je terug:
•

Het aantal stukjes

•

Foto van de fotopuzzel

•

Het formaat

Fotopuzzel geseald
De fotopuzzel leveren wij op een kartonnetje gelijk aan het formaat van jouw puzzel. Hierna sealen we de puzzel en het
karton met een plastic omhulsel.

Fotopuzzels: karton
Kleur: gemêleerd blauw (zichtbaar aan onderkant en zijkanten
Afwerking: hoogglans

Fotopuzzels: hardboard
Kleur: donkerbruin (zichtbaar aan zijkanten en onderzijde)
Afwerking: hoogglans

Nederlands

Fotopuzzels
Algemene aanleverspecificaties
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het
uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en 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.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het
bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aanleverpecificaties voor puzzels:
- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen.
- Gebruik minimaal een 6pt-fontgrootte.

