Drukbestanden Kwaliteit en aanlevering
We willen het bestelproces zo makkelijk en soepel mogelijk laten
verlopen. Daarom hebben we onderstaande lijst gemaakt met richtlijnen
waaraan de drukbestanden moeten voldoen. Als de bestanden zijn opgemaakt volgens de eisen zoals hieronder weergegeven, weet u zeker dat de
etiketten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van ons, uw klanten en
natuurlijk van uzelf. Wij raden altijd aan om bij het ontwerp van de etiketten gebruik te maken van professionele software zoals Adobe Illustrator,
InDesign or Artpro. Met deze software is het gemakkelijk om aan alle richtlijnen te voldoen én het biedt de maximale ontwerpmogelijkheden.

Bestandsformaat/indeling

Gewenste bestandstype:
Lettertypes:
Print Standaard:
Minimale resolutie:
Standaard resolutie:
Aﬂoop (om het hele ontwerp):
Veiligheidsmarge*:
Kleurenruimte:

Hoge resolutie PDF of AI
Stel alle teksten in als 'lettercontouren'
ISO coated V2
250 dpi
300 dpi
Minimaal 2,5 mm
Binnen stanslijn 2 mm
Vierkleurendruk/CMYK**

Stanslijn

De stanslijn moet als steunkleur worden opgemaakt. Gebruik hiervoor de
term stans en zet deze op de overdruk. Als u naast het etiket ook nog een
deel uit het etiket wilt hebben gestanst, neem dan contact met ons op.

Drukbestand (voorbeeld)
2,5 mm

2,5 mm

CMYK
met foliepreeg

2,5 mm

2,5 mm

Foliepreeg (Steunkleur naam: FOLIEPREEG )
Stanslijn (Steunkleur naam: STANS )

Afloop/Veiligheidsmarge

Speciale kleuren

Buiten metallic en pastel kleuren, kunnen onze digitale printers Pantone
steunkleuren zeer nauwkeurig simuleren. Heeft u een Pantone kleur
verwerkt in uw ontwerp? Geeft dit dat duidelijk aan in uw drukbestanden.
Doe dit door de kleur als steunkleur in te stellen en de volledige en originele
Pantone kleurnaam te gebruiken, bijvoorbeeld: Pantone 7548 C. Indien wij
niet zeker zijn of een kleur goed verwerkt kan worden door onze machines,
laten wij dit u altijd weten.

Foliepreeg

Een foliepreeg (hot foil) dient als steunkleur opgemaakt te worden. Gebruik
hiervoor de term Foliepreeg en zet deze op overdruk. Let op: lijnen van foliepreeg (hot foil) ontwerp moeten altijd breder zijn dan 0,2 mm om zeker te
zijn dat het ontwerp goed wordt gedrukt. Wij produceren een vlakke foliepreeg afwerking.

Aﬂoopgebied: 2,5 mm

Opaak wit (dekwit)

Ruimte voor teksten/ontwerp

Ook dekwit moet als aparte steunkleur opgemaakt worden, gebruik hiervoor
de term dekwit en zet deze op overdruk.

Veiligheidsmarge: 2 mm
Stanslijn (Rand van etiket)

Illustratieve weergave
* Zorg ervoor dat belangrijke informatie, afbeeldingen of logo's niet in deze
ruimte staan.
** Conversie van bestanden van RGB naar CMYK
Indien wij drukbestanden (artwork) aangeleverd krijgen in het RGB kleurenspectrum, wees er dan van bewust dat de kleuren moeten worden
omgezet naar CMYK.

Stanslijn
Foliepreeg
Digitale druk
(CMYK)
Zelfklevende etiket

VRAGEN? WIJ HELPEN JE GRAAG!
+31 (0) 30 808 05 97

info@unieketiket.nl
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