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Aanleveren besta

Bij Alfabet werken we met Apple Macintosh. Digitale bestanden dienen dan ook geschikt te zijn voor Apple Macintosh.
PC gerelateerde bestanden kunnen tevens door ons worden verwerkt, mits deze compatibel zijn met Apple Macintosh.

1 ALGEMEEN
• Altijd een print bijleveren met de maten erop vermeld.
Indien deze niet wordt bijgeleverd, vervalt iedere aansprakelijkheid over de correcte uitvoering.
• Vermeld de gewenste kleuren voor de belettering.
• PMS kleuren (coated) worden benaderd in snijvinyl of full colour print
Voor autobelettering gelden ook nog de volgende punten:
• Vermeld de kleur van de lak van de auto en gebruik deze ook in de opmaak
• Controleer of het juiste type auto is gebruikt. Met name bestelbussen kunnen nogal wat variaties op hetzelfde model
hebben. Hierbij wijken hoogte en lengte nogal af. Ook van belang: gaat het om een enkele- en/of dubbele cabine. Waar zitten posities van de
schuifdeuren, enz.
• Gebruik de juiste schaaltekening en laat de maten in de opmaak staan.

2 DIGITAAL DOCUMENT
Alle door u aangeleverde bestanden zullen worden gecontroleerd. Om een goed eind resultaat te kunnen garanderen van het print- en
plotwerk, dient u de volgende specificaties aandachtig door te lezen en toe te passen.
• Aanleveren in Photoshop CS5 of lager, TIF of EPS in de juiste uitsnede en CMYK. Flattened (niet in lagen).
Aanleveren in Illustrator CS5 of lager, EPS met een macintosh 8-bits voorvertoning.
Aanleveren in PDF (alleen als deze is gemaakt met acrobat distiller).
Bij voorkeur een CertifiedPDF (gemaakt met gebruik van één van de Alfabet profielen).
• Gebruik in een illustrator document, een lage resolutie file, die gelijk is aan het hoge resolutie file.
Lever het hoge resolutie file apart aan.
• Geen bestanden uit meerdere pagina’s aanleveren. Opmaak opdelen in losse bestanden.
• Resolutie op eindformaat (100%) 100 dpi.
• Geef aan welke schaal wordt gebruikt.
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren.
• Voor plotwerk geldt dat lijndiktes niet kunnen worden gesneden. Gebruik daarom voor lijnen de padomtrek.

Kleurgebruik bij digitale print
Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK als PMS. Bij gebruik van PMS-kleuren, worden deze steunkleuren in onze RIP’s volgens de “digitale kleurenwaaier” van Pantone omgezet naar CMYK. Full colour geprinte PMS kleuren kunnen hierdoor enige afwijkingen vertonen. Toegepaste PMS kleuren dienen
altijd Pantone C (coated) te zijn.

Proefprint
Wij adviseren u om bij kritische kleuren, grote volumes en CMYK-bestanden, waarop geen kleurcontrole kan worden uitgevoerd, vooraf
een proefprint te laten maken. Voor een proefprint vragen wij u een afdruk, of kleurreferentie aan te leveren. Aan de hand daarvan zal er
gezorgd worden voor een zo goed mogelijke benadering. Voor het verzorgen van een proefprint van ca. 1 m2, zal een bedrag van ¤65,- in rekening
worden gebracht.

3 AANL EVEREN
CD-rom of DVD
E-mail: studio@alfabetreclame.nl
FTP toegang op aanvraag
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Richtlijnen voor het aanleveren van specifieke bestanden.
Product

Opmaak bestand (b x h)

Reclameborden

Netto formaat + rondom 10 mm (overlap)

Bannerdoeken

Netto formaat

Vlaggen		

Netto formaat

Roll up, type PROMO
Roll up, type EXCLUSIVE

Netto formaat, 800 x 2000 mm + 200 mm aan de onderzijde
Netto formaat, 850 x 2150 mm + 200 mm aan de onderzijde

Pop up, type ALFA 3x3 (oud type)
		
Balie bij Pop up, type ALFA 3x3 (oud type)

Netto formaten panelen van links naar rechts,
(2315 mm hoog) x 642 x 707 x 707 x 707 x 642 mm
Netto formaten, 800 x 1770 mm (h x b), zichtmaat 600 mm

Pop up, type 3x3 Curved
		
Pop up, type 3x3 Straight
		
Pop up, type 4x3 Curved
		
Pop up, type 4x3 Straight
		
Balie bij Pop up, type 3x3 Curved, 3x3 Straight,
4x3 Curved en 4x3 Straight.

Netto formaten panelen van links naar rechts,
(2226 mm hoog) x 674 x 674 x 674 x 674 x 674 mm
Netto formaten panelen van links naar rechts,
(2226 mm hoog) x 674 x 730 x 730 x 730 x 674 mm
Netto formaten panelen van links naar rechts,
(2226 mm hoog) x 674 x 674 x 674 x 674 x 674 x 674 mm
Netto formaten panelen van links naar rechts,
(2226 mm hoog) x 674 x 730 x 730 x 730 x 730 x 674 mm
Netto formaten, 795 x 1865 mm (h x b)

Standbouw

Bestanden aanleveren netto kader formaat

A0 Stoepbordposter

Netto formaat, 860 x 1210mm

Specifieke werktekeningen op aanvraag
Pdf. 1
Pdf. 2
Pdf. 3
Pdf. 4
Pdf. 5
Pdf. 6
Pdf. 7
Pdf. 8
Pdf. 9
Pdf. 10
Pdf. 11
Pdf. 12
Pdf. 13
Pdf. 14
Pdf. 15

- CutContour
- Roll up: Promo
- Roll up: Exlusive
- Pop up: Alfa 3x3 met balie
- Pop up: Balie (Alfa 3x3)
- Pop up: 3x3 Curved
- Pop up: 3x3 Straight
- Pop up: 4x3 Curved
- Pop up: 4x3 Straight
- Pop up: Balie (3x3 Curved, 3x3 Straight, 4x3 Curved, 4x3 Straight)
- Canvas
- Standbouw
- Banieren
- Vlaggen
- V-Borden
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