
Algemene aanlevering

• Lever alleen PDF bestanden aan; andere bestanden
kunnen we namelijk niet drukken.

• Zorg voor 10mm afloop rondom.
• Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem.

We drukken in fullcolour, dus zorg dat er geen RGB en
Pantonekleuren in je bestand zitten.

• Zorg voor scherpe afbeeldingen. Dan weet je zeker dat
je drukwerk niet pixelig wordt. We raden minimaal
225PPI aan, het liefst 300PPI of hoger.

InDesign en Illustrator template

• Gebruik altijd onze templates. Hierdoor kunnen we je
order goed verwerken. Download de templates:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
19oWNV01zwj3QT7-zhv29hi8RLDIXUBxo

• In het template staan twee lagen: Stans en Ontwerp.
In de laag stans hebben wij de stansvorm vastgezet
(deze wordt niet meegedrukt en dus alleen gebruikt
voor het stansen). Je kunt je ontwerp in de
laag Ontwerp plaatsen.

• In onze template staan ook White deze kan u
gebruiken als u kiest voor transparant en zilver
etiketten. (komt u hier niet uit wij staan voor u klaar)

Let op!
- Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand,

vrij van belangrijke teksten/objecten.
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines).
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt.
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook in zwart aan.

Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100.
-Voor diepzwarte volvlakken gebruik je C:50 M:50 Y:50 K:100.

BESTANDEN AANLEVEREN voor jou etiket
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Custom ETiket

• Jouw eigen vorm? Dat kan met onze eigen custom
etiket. Houdt altijd rekening met de Algemene
aanlevering

• Hoe? Je neemt altijd de buitenste maat van jouw vorm
het formaat vul je in bij custom etiket.

• Vraag onze studio om de custom etiket template, hier
staat alles in wat je nodig bent om jouw custom etiket
te maken.

• Zorg altijd dat jouw vorm als lijn staat en de volgende
staal/ kleur bezit (CutContour)
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19oWNV01zwj3QT7-zhv29hi8RLDIXUBxo

