Raadhuisstraat 87 - 2101 HE Heemstede - Telefoon 023 528 29 17 - Fax 023 547 14 87 - van@assema.net - www.assema.net

Aanleveren bestanden voor SIGN & DISPLAY
Van Assema Grafimedia B.V. aanvaardt de volgende bestanden voor sign & display:
- Certified PDF: *.pdf
- Adobe InDesign CS 6 (of lagere versie): *.indd
- Adobe Illustrator CS 6 (of lagere versie): *.eps, *.ai
- Adobe Photoshop CS 6 (of lagere versie): *.tif, *.jpg
- QuarkXPress 7 (of lagere versie): *.qxd
Aanleveren van ‘Open bestanden’
Wanneer u geen Certified PDF maar ‘Open Bestanden’ aanlevert, dient u rekening te houden met onze aanleverspecificaties. Deze specificaties garanderen een correcte verwerking van uw documenten.
Kleurenopbouw (CMYK)
Bij gebruik van de kleur zwart in de opmaak, dient u rekening te houden met het digitale printen geproduceerd in
4 kleuren. Optioneel 8 kleuren. In dit geval moet het document gerealiseerd worden met de volgende percentages:
70 (Cyaan), 70 (Magenta), 70 (Yelllow), 100 (Zwart) en niet met 0 (Cyaan), 0 (Magenta), 0 (Yelllow), 100 (Zwart).
Bestanden aangeleverd in Adobe Illustrator moeten op schaal 1:1 worden gerealiseerd.
NB: de resolutie van het bestand dient te worden gekozen op basis van het uiteindelijke printformaat. Op schaal
1:1 moet de resolutie minimaal 75 dpi zijn! U kunt ook werken met een schaal > dan 10 meter, maar dan moet wel
de resolutie aangepast worden.
Bestandsgrootte
Is de totale bestandsgrootte van het aan te leveren document samen met alle gebruikte logo’s, foto’s en
lettertypen groter dan 6 MB, lever de bestanden dan aan via;
• USB-stick;
• CD-ROM;
• WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net
Aanleverspecificaties voor ‘Open Bestanden’
U dient rekening te houden met de volgende specificaties bij het aanleveren van ‘open bestanden’:
• indien het document aflopend is, houdt u rekening met 3 mm afloop rondom het document;
• gebruik geen RGB-beelden, maar alleen CMYK, grijswaarden of PMS-kleuren;
• voeg altijd een extensie toe aan de bestanden (*.pdf, *.eps);
• gebruik ook geen speciale tekens in bestandsnamen, maar alleen 0-9 en Aa-Zz;
• full-color opmaak mag geen PMS-kleuren bevatten en moeten omgezet zijn naar CMYK;
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• maak bestandsnamen nooit langer dan 30 karakters, inclusief de extensie;

• lever altijd alle gebruikte fonts/lettertypen en illustraties bij;
• update alle geïmporteerde afbeeldingen vóór het verzamelen.
Aanleveren Certified PDF
Onder Certified PDF (cPDF) verstaan we een PDF die wordt aangeleverd volgens de specificaties en richtlijnen van
Assema Grafimedia.
U dient rekening te houden met de volgende specificaties bij het aanleveren van een Certified PDF:
• voordat u een PDF maakt moet deze aan de specificaties voldoen voor ‘Open Bestanden’;
• een PDF moet altijd worden voorzien van snijtekens;
• controleer altijd uw gecreëerde PDF op bovenstaande specificaties;
(let op! gebruik van STEUNKLEUREN word niet aangeraden. Omzetten naar CMYK-waarden geeft het beste
resultaat alvorens aan te leveren.
Aanleveren digitale kopij voor onze studio:
Aanleveren van digitaal beeldmateriaal (b.v. foto’s, logo’s):
Logo’s:
Als eps vector bestand (fonts insluiten of zet de tekst om in lettercontouren)
Foto’s:
Een JPEG afbeeldingsgrootte van minimaal 300 dpi op het gewenste eindformaat. (RGB bestanden omzetten naar
CMYK-modus)
Afbeeldingen:
Internetafbeeldingen zijn meestal niet bruikbaar (te lage resolutie) voor verwerking in drukwerk.
Gelieve afbeeldingen niet te plaatsen in een Word bestand, maar los aan te leveren!

Heeft u vragen over het aan te leveren materiaal?
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Bel ons dan op 023 528 29 17 of email uw vraag naar: studio@assema.net

SIGN & DISPLAY: ROLL UP BANNERS
Voor de opmaak voor een roll up banner hebben
wij bepaalde specificaties waaraan het artwork/

breedte

PDF bestand moet voldoen;

1 cm
ruimte

Roll up banners zijn er in verschillende maten

knijprand

(bxh):
- 80 x 200 cm
- 85 x 200 cm
- 100 x 200 cm
- 200 x 300 cm
Daarbij moet de lengte voorzien zijn van 5 cm
extra afloop van beeld. Dit is nodig om het doek
van de banner in de oprolbak vast te zetten.
TIP: laat het beeld doorlopen in de 5 cm voor de
plakrand, daarmee voorkomt u een witte rand
tussen het beeld van de banner en het begin van
de bak.

ruimte voor
beeld

2060 mm*
totale lengte
artwork

Marge rondom

excl.

De minimale afloop van het beeld is 3 mm. Liefst 5

snijtekens

mm i.v.m. de afwerking.
*bij een
Snijtekens

lengte van

Zet de snijtekens op de hoeken.

300 cm, dan

Maar de PDF met een overvul van 10 mm.

3060 mm

Daarmee heeft u altijd voldoende beeld in de
overvul zitten.
Zorg dat de gebruikte foto’s een resolutie hebben
van minimaal 150 dpi op 100% plaatsing.
Hiermee voorkomt u onscherpe beelden in de
afdruk.
5 cm ruimte voor plakrand

Online: WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net
Langsbrengen/opsturen: USB stick / CD-ROM
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Bestand groter dan 10 mb?

SIGN & DISPLAY: GROOT FORMAAT
Voor de opmaak van posters, abri’s, billboards,
stickers, driehoeksborden en stoepborden, hebben
wij bepaalde specificaties waaraan het artwork/
PDF bestand moet voldoen;
Maak uw artwork op 100% formaat op. Of als
dit te groot is voor de programmatuur, op 50%;
vermeld dit dan wel bij uw aanlevering!
Marge rondom
De minimale afloop van het beeld is 3 mm. Liefst 5
mm i.v.m. de afwerking.

ruimte voor
beeld

TIP: laat het beeld doorlopen in de 5 cm voor de
plakrand, daarmee voorkomt u een witte rand
tussen het beeld van de banner en het begin van
de bak.
Snijtekens
Zet de snijtekens op de hoeken.
Maar de PDF met een overvul van 10 mm.
Daarmee heeft u altijd voldoende beeld in de
overvul zitten.
Zorg dat de gebruikte foto’s een resolutie hebben
van minimaal 150 dpi op 100% plaatsing.
Hiermee voorkomt u onscherpe beelden in de
afdruk.

ALTIJD
HANDIG!
A-formaten
overzicht

Online: WeTransfer; gratis online ftp-service zie: www.wetransfer.com. Aanlever e-mailadres: van@assema.net
Langsbrengen/opsturen: USB stick / CD-ROM
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Bestand groter dan 10 mb?

