Aanlever specificaties
Categorie A: Geen bewerking (produktieklaar).
• Geen snijtekens of paskruizen.
• Bestanden aanleveren inclusief afloop, dit is 1cm rondom.*
* M.u.v. Vinywall (Fotobehang): 6cm links en rechts, 1cm boven en onder
Let op: de netto wandmaat voor Vinywall is de hoogte altijd de afmeting tussen vloer en plafond!
(Dus inclusief plint!)
Categorie B: Met bewerking (halffabrikaten) om produktieklaar te maken.
• Aanpassingen zoals maatwijziging, maken van uitsneden, weghalen van snijtekens of paskruizen.
• Bestaande (aangeleverde) ontwerpen vertalen op ander object.
• Toevoegingen (bijv. tekst of logo op foto plaatsen)
• Van onze bewerking (Categorie B) krijgt u altijd een presentatie via de mail ter goedkeuring.
Categorie C: Volledige bewerkingen van niets tot produktieklaar.
• Bestanden die nog digitaal opgemaakt moeten worden door MetroXL.
• Van onze opmaak (Categorie C) krijgt u altijd een presentatie via de mail ter goedkeuring.
Kleurgebruik
Bestanden aanleveren in CMYK Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Vanwege onze digitale
printtechnieken verwerken wij alles in CMYK. U kunt gebruik maken van PMS-kleuren, echter
worden deze steunkleuren in ons verwerkingsproces omgerekend naar CMYK en worden zo goed
mogelijk benaderd. Tip: Om een voorstelling te krijgen van de uitvoer van de gewenste PMS-kleur,
raden wij u aan een proefdruk te bestellen.
Resolutie
Voor visuals op een grootformaat doek is een resolutie van 72 dpi op eindformaat al voldoende.
De resolutie van visuals is sterk afhankelijk van de toepassing.
• Zichtafstand tot 1 meter ca. 100 dpi (op eindformaat)
• van 1 tot 5 meter ca. 72 dpi (op eindformaat)
• van 5 tot 10 meter ca. 50 dpi (op eindformaat)
• vanaf 10 meter ca. 30 dpi (op eindformaat)
Bestandsformaten (groot formaat) printwerk
• Bij voorkeur een PDF/X-3, schaal 1:1 (72 dpi) of schaal 1:10 van ware grootte (720 dpi).
• Zonder snijtekens maar met afloop.
• Lettertypen omzetten naar contouren.
• Gekoppelde bestanden of afbeeldingen insluiten.
• Elk te printen item in een apart PDF bestand.
Tips:
• Zip compressie toepassen tijdens het wegschrijven van de PDF, zodat er geen kwaliteit verloren gaat.
• Downsamplen tijdens het wegschrijven van de PDF raden wij af.
Bestandsformaten frees/plotwerk
• Adobe Illustrator EPS.
• Lettertypen omzetten naar contouren.
Bestandsaanlevering
• Bij voorkeur via www.wetransfer.com
• Per e-mail wanneer uw bestand kleiner is dan 10Mb.
Vragen?
Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen, wij willen u dan graag adviseren
over hoe u het beste een optimaal resultaat kunt behalen.

