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PDF exporteren met de onderstaande instellingen. Het exporteren van de PDF vanuit QuarkXpress kan op een soortgelijke manier.

Algemeen

Stans • Lijn van 0,5 pt in Pantone 3405CV én op overdrukken.
Een eventueel boorgat Ø 5 mm staat minimaal 5 mm vanaf de
snijrand. Opmaak • Teksten en/of afbeeldingen min. 2 - 3 mm
vanaf de snijrand. • Lijndikte minstens 0,2 pt. Afloop • 2 mm
(labels, stickers e.d.), 3 mm (brochures, flyers e.d.), 5 mm
(banners, potcovers e.d.). Kleurgebruik • CMYK. (Bij gebruik
van PMS duidelijk aangeven in opdracht). • Bij grote vlakken
zwart kies voor opbouwzwart: C60% M30% Y20% K100%.
TIP • Bij aanleveren open bestand, gebruik ‘Pakket’ of ‘Verzamel voor servicebureau’ om fonts en afbeeldingen te verzamelen in één map. Teksten t.b.v. opmaak door Floramedia •
Plain tekst zonder ‘opmaak’. Logo en Illustraties • Als vector
bestand, tekst omgezet naar contouren. Afbeeldingen gedrukt op kunststof • Deze moeten voorzien worden van een
speciaal kunstof profiel, op te vragen via uw contactpersoon
bij Floramedia. Afbeeldingen gedrukt op overig materiaal •
Voor bedrukking op overig materiaal volstaat het kleurprofiel:
‘Coated FOGRA39 (ISO 1267-2:2004)’.

Aanlevermogelijkheden

Uploaden via floramedia.wetransfer.com. • Door ons te laten
downloaden van een door u opgegeven locatie. • Aanleveren
op CD/DVD (wel print met inhoud van de schijf bijsluiten).
Afgeven bij de receptie op ons kantoor. • Er dient altijd een full
colour print en/of een PDF meegeleverd te worden van het
document. Zonder voorbeeld is het voor ons niet te controleren
of de productie aan de verwachtingen voldoet. Er zal dan een
proefcontrole moeten plaatsvinden waardoor afgesproken
levertijden wellicht niet haalbaar zijn. LET OP: het versturen
per post of koerier is geheel voor eigen risico. CD’s/DVD’s of
een ander opslagmedium kunnen beschadigd raken tijdens
transport en daardoor onleesbaar worden.
Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.
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