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T H I N K I N G  A B O U T  P R I N T I N G !
BANDINGLABELS DRY-PEEL /

RESEAL LABELS
WET GLUE

LABELS
IN-MOULD

LABELS FOILS BIO PACKAGING TAPES SPECIALS

 

Aanleverspecificaties

Druktechniek Al ons drukwerk wordt rotatief in flexo-techniek gedrukt. (max. 10 kleuren inclusief lak). 

Aanleveren  Willekeurige informatiedrager (b.v. CD, DVD, USB, etc.)
 Via Internet, b.v. WeTransfer.com of yousendit.com
 E-mail: artwork@maxaarts.nl
 
Opmaak Aanlevering van bestanden bij voorkeur in Adobe Illustrator formaat
 Altijd meeleveren:
  - Gebruikte beelden, minimaal 300DPi
  - Gebruikte fonts, altijd originele fonts
  - Gebruikte kleuren, maximaal 9
  - Formaat etiket
 
Programma's  Adobe Illustrator
 Adobe Photoshop
 Adobe Indesign
   
 PDF bestanden: als HI-RES pdf (drukwerkkwaliteit)
   
 Bestanden opgemaakt op PC aanleveren met tekst als 
 lettercontouren en opslaan als PDF

Puntverbreding Er wordt standaard gebruik gemaakt van raster 60 (154 lines per inch).
 De correctie voor de puntverbreding wordt door onze DTP-afdeling verzorgd.

Let op! Documenten niet gecomprimeerd aanleveren 
 (anders eerst contact opnemen)
   
 Duidelijke opgave van formaat, kleurscheiding en kleuren 
 (met kleurnummers PMS)

EAN code EAN Barcodes op minimaal 80% en maximaal op 200% geplaatst.
 Rekening houden met voldoende witruimte rondom de barcode.
 De lijnbreedtereductie (BWR) is 40 micron
 De barcode wordt door onze DTP-afdeling aangepast voor de te verwachten 
 drukverbreding.
 
 

In overige gevallen en bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Telefoon (053) 428 24 28, e-mail prepress@maxaarts.nl
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TECHNISCHE ASPECTEN

LIJNDIKTE  Bij voorkeur positieve of negatieve lijnen in 1 kleur.
 Minimale lijndiktes:
 - positief 1 kleur: 0,25 mm
 - negatief 1 kleur: 0,25 mm
 - positief meerdere kleuren: 0,25 mm (tot maximaal 2 kleuren, tenzij 
   getrapt tot maximaal 3 kleuren)
 - negatief meerdere kleuren: 0,25 mm (tot maximaal 2 kleuren, tenzij
   getrapt tot maximaal 3 kleuren)

TEKST  Bij voorkeur editeerbare tekst.
 Wanneer editeerbare tekst wordt aangeleverd dan moeten de gebruikte
 fonts worden meegeleverd (gelieve aan te geven of het een aangepast font betreft).

TEKSTGROOTTE  De leesbaarheid van tekst is van een aantal zaken afhankelijk:
 - grootte van de letter (stokhoogte, x-hoogte) (keuze van de ontwerper)
 - weergave van de vorm van de letter (drukkwaliteit)
 De drukkwaliteit is afhankelijk van:
 - de vorm van de letter: In het algemeen lopen letters met een schreef
   sneller dicht dan schreefloze letters
 - x-hoogte letter
 - de kwaliteit van het register in geval de tekst in meerdere kleuren wordt opgebouwd
 In het algemeen kunnen de volgende richtlijnen gehanteerd worden:
 - positief 1 kleur schreefloos:
 - positief 1 kleur schreef:
 - negatief 1 kleur schreefloos:
 - negatief 1 kleur schreef:
 - positief meerdere kleuren schreefloos: 
   (tot maximaal 2 kleuren, 
   tenzij met trapping tot maximaal 3 kleuren)
 - positief meerdere kleuren schreef: (tot maximaal 2 kleuren, 
   tenzij met trapping tot maximaal 3 kleuren)
 - negatief meerdere kleuren schreefloos: (tot maximaal 2 kleuren, 
   tenzij met trapping tot maximaal 3 kleuren)
 negatief meerdere kleuren schreef: (tot maximaal 2 kleuren, 
 tenzij met trapping tot maximaal 3 kleuren) 
 Gezien de diversiteit aan fonts kan aan deze richtlijn geen recht worden ontleend.

BWR Voor papier: 0,03
 Voor kunststof en barcode in machinerichting: 0,05
 Voor kunststof en barcode haaks op machinerichting: 0,07

VERNIS Vernis in unieke kleur plaatsen (transparant).
 Uitsparing voor plakrand of datumindruk volgens werktekening klant of vernisvrij.

TEKSTVRIJE ZONE Een zone ter grootte van 1,5 mm rondom het etiket dient vrij te blijven van tekst of andere functionele  
 beeldelementen die niet dienen af te lopen.
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