r e c l a m e

Aanleverspecificatie’s

Bestanden

Drukwerk

•
•
•

•
•

•
•

Bestanden aanleveren in PDF, EPS of AI formaat.
Bij kleuren druk altijd aanleveren in PMS kleuren.
Foto’s aanleveren op 300dpi, en op de juiste
grootte.
Logo’s, Beeldmerken etc. aanleveren in
bovenstaande bestands formaten bestaand uit
vectoren. (Zie ‘Logo‘ voor meer informatie)
Bestanden altijd op formaat aanleveren.

Full Colour
•

•
•

Full Colour kan van kleur verschillen per opdracht,
wilt u dit verkomen dan raden we u aan uw
bestanden op te maken in PMS kleuren (Tot 3
kleuren).
Posters en andere groot formaat prints altijd op
formaat en op 300dpi aanleveren, zo voorkomt u
eventueele pixel vorming.
Punt ‘Bestanden‘ is ook hierop van toepassing.

•
•
•
•
•

Logo
•
•

Stickers (Full Colour)
•
•
•

Als een sticker in Full Colour word afgedrukt vervalt
wit, op een transparante sticker word wit dan dus
transparant.
Houd rekening met uw ontwerp, teveel aanknopings
punten binnen een vector bestand betekent
automatisch meer snijden.
De punten ´Bestanden´ en ´Full Colour´ zijn ook van
toepassingen op full colour stickers.

Stickers (1 tot 4 Kleuren)
•

•
•

•

1 tot 4 kleuren is een gemiddeld genomen aantal.
Meerdere kleuren is mogelijk, hiervoor neemt
u contact met ons op om de mogelijkheden te
bekijken.
Als u een tekst wilt laten printen dan raden we u
aan de tekst om te zetten in lijnen, of het font bij
te sluiten in uw document.
Gedetailleerde stickers vallen in de meeste gevallen
automatisch onder full colour stickers. We vragen u
dan ook het bestand in kwestie op te sturen, dan
kunnen wij hierin een voorstel doen.
Punt ‘Bestanden‘ is ook hierop van toepassing.

Minimaal 4mm marge en 4mm afloop.
Zorg er voor dat tekst binnen uw ontwerp is omgezet
naar lijnen of dat u het font bijsluit.
Indien u foto’s en dergelijken niet heeft ingesloten
in het document raden we u aan dit te doen, of de
foto’s mee te sturen.
InDesign bestanden enkel aanleveren in een ‘Pakket‘  
dus met alle links in een folder.
Full Colour drukwerk aanleveren in CMYK kleuren.
3 Kleurendruk aanleveren in PMS kleuren.
De punten ´Bestanden´, ‘Logo‘ en ´Full Colour´ zijn
ook van toepassingen op drukwerk.

Uw logo’s ten alle tijden aanleveren in vector
formaat, is dit niet het geval dan gelden dtp kosten
voor het digitaliseren van uw logo.
Mocht u geen digitaal bestand hebben maar wel een
logo dan vragen we u een kopie van uw logo mee te
sturen. Ook hierop geld de bovenstaande regel.

Kleding
•
•
•

Opdrukken voor reguliere kleding (Bijv. Sportkleding)
aanleveren in 4 kleuren.
Voor gedetailleerde of full colour opdrukken neemt u
contact met ons op.
Als u eigen kleding aanleverd vragen we u om
rekening te houden met de materiaal soort, helaas
zijn niet alle materiaal soorten geschikt. We nodigen
u dan ook uit om ons te bezoeken zodat we ter
plekke een passende oplossing kunnen maken.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze
aanlever specificatie’s of als uw product niet in de
lijst voorkomt dan kunt u ons altijd bereiken op
onderstaande gegevens.
U kunt ons bellen op 0548-544803
of mailen via info@reggesign.nl
Uiteraard kunt u ons ook bezoeken in Rijssen, aan de
kalenderstraat 18.

