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RICHTLIJNEN VOOR HET AANLEVEREN VAN ARTWORK
TE GEBRUIKEN PROGRAMMA’S:
(en lagere versies)

PDF:

ADOBE ILLUSTRATOR CC

Onze workflow is geen PDF-workflow, in PDF aanleveren is eventueel mogelijk, maar alleen na overleg
met de prepress afdeling.

MESFILM: De enkelvoudige digitale stansmesfilm wordt meestal digitaal aangeleverd door de
stansmesleverancier. Dit EPS-bestand kan in Adobe Illustrator worden geopend. Alle lijnen
groeperen en een afwijkende steunkleur mee geven (bijv. oranjegeel of donkerblauw) met een dikte
van bijv. 0,4 pt., lijn transparant (overdruk) meegeven. Bewaren in Illustrator als EPS. Deze digitale
mesfilm kan dan in de hierboven genoemde opmaakprogramma’s gebruikt worden om het artwork
op te maken. Graag verwerken in een aparte laag van uw document (indien mogelijk). Omdat wij
de enkelvoudige vorm nodig hebben voor de plaatsbepaling op de meervoudige vorm is het
belangrijk dat de enkelvoudige stansmesfilm in uw document staat.
AFLOOP:

Het te drukken beeld van de verpakking moet tot 2,5 mm over de rillijn van de plakrand
doorlopen. De rest van de plakrand vrijhouden t.b.v. verlijming. Een overlap van min. 3 mm is
overal vereist waar de bedrukking van de verpakking afloopt.

PASWERK EN OVERDRUK:

In principe kan men er van uit gaan dat zwarte tekst of beeld
overdruk moet hebben en dus niet uitgespaard mag worden.
Let hier ook op bij de EPS-onderdelen uit bv. Adobe Illustrator!
Verder is het uiteraard belangrijk dat binnen de gemaakte en
gebruikte afbeeldingen de benodigde overlap (trapping) wordt
aangebracht t.b.v. het sluitend drukken.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN:
• Alle geïmporteerde illustraties bijleveren
• Alle gebruikte fonts (screen- en printerfonts) bijleveren.
Ook de fonts die in geïmporteerde documenten zijn gebruikt! U kunt van de fonts ook lettercontouren
maken (Illustrator). Het gebruikte font hoeft dan niet bijgeleverd te worden. (NB: Wij hebben dan niet meer
de mogelijkheid om tekstcorrecties uit te voeren!).
• De rasterstand van de PMS-kleuren in uw document zonodig aanpassen zodat er geen moirée optreedt.
• Aanleveren bij voorkeur via Wetransfer.nl (prepress@vekopak.nl).
• Aanleveren is ook mogelijk via onze ftp-server (ftp.vekopak.nl),
		
hostname: ftp.vekopak.nl
username: gast
wachtwoord: gast
• Bij een niet te groot bestand is E-mail (prepress@vekopak.nl) uiteraard ook mogelijk.
Om misverstanden uit te sluiten gelieve u bij uw document een composiet kleurenprint en
een serie kleurgescheiden prints bij te leveren.
Bij voorbaat dank voor het in acht nemen van deze richtlijnen, mochten er desondanks nog vragen zijn
dan kunt u natuurlijk concact met ons opnemen.

