Aanleveren Artwork:
Inleiding:
Wij leveren een perfecte en hoogst mogelijke kwaliteit print voor uw decoratie of boodschap. De bedrukking dient hiervoor
digitaal aangeleverd te worden, zodat onze DTP afdeling uw ontwerp kan verwerken tot het gewenste eindresultaat.
Indien u zelf niet over de digitale bestanden beschikt kan uw drukker of reclamebureau deze wellicht aan ons doorsturen.
Voordat wij definitief overgaan tot het printen op het doek, krijgt u altijd een digitale lay-out ter fiattering.

Aanleveren materiaal:
Onze DTP afdeling werkt voornamelijk in Adobe Illustrator CS en met een .ai / .pdf formaat.

Bruikbare programma’s:

Of bestanden met de extensie:

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Acrobat

.eps / .ai
.eps / .tiff / .jpg / .psd
.idd
.pdf

Belangrijke Tips en Aanwijzingen:
Uw bestand moet in één van bovenstaande programma’s te openen zijn.
Zorg voor een lowrez pdf of jpg, print of exacte kleurenproef ter controle.
Laat uw bestand zo origineel mogelijk.
Teksten omzetten naar lettercontouren of de fonts meesturen.
Lever zoveel mogelijk in vectoren aan met bijbehorende pms kleuren.
PMS kleuren niet omzetten naar cmyk en duidelijk vermelden.
Afbeeldingen moeten op ware grootte 72 dpi zijn.

Aanlever methodes:
U kunt uw bestand(en) op de volgende manieren naar ons sturen:
-

post (cd/dvd/print):
e-mail:
web:
ftp:
-
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via www.wetransfer.com (voor files tot 2 GB, makkelijk en gratis)
via uw eigen ftp-server waar wij uw files kunnen downloaden.
via onze server uploaden, via mail krijgt u de inlog specificaties.

Over AVI en onze printers:
Wij printen op een 8 kleuren printer met cyan, magenta, yellow, black, groen, oranje, blauw en donkerrood.
Daardoor is het niet nodig om RGB bestanden om te zetten naar cmyk. Hoe origineler een bestand is, des te mooier
wij het kunnen printen. Wij printen met de Pantone Solid Coated lijst. Evt. kunnen wij RAL kleuren omzetten naar de
dichtstbijzijnde pms-kleur. Kleuren uit andere kleurenwaaiers kunnen wij niet verwerken. Gebruik zoveel mogelijk
pms kleuren in uw bestand en geen opgebouwde tinten. Indien wij geen pms waarden of exacte kleurenproef hebben
ontvangen gaan wij van ons beeldscherm uit. Onze beeldschermen zijn gecalibreerd maar de kans is altijd aanwezig
dat uw kleurweergave op het scherm (of op papier) anders is dan bij ons.
Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons verkoopteam.
Aandacht Vlaggen Industrie
Industrieterrein De Hurk
Dillenburgstraat 27d
5652 AM Eindhoven
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040 - 255 26 93
040 - 257 30 24
info@avi.nl
www.avi.nl

