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AANLEVEREN ARTWORK
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Voor een soepele voortgang van aangeleverd artwork tijdens de verwerking van uw opdracht
hebben wij hieronder de antwoorden op de meeste FAQ’s reeds voor u op een rijtje gezet.
Software
Beschikbare software voor verwerking van uw artwork
Adobe Illustrator CC
Adobe Photoshop CC
Adobe Indesign CC
Adobe Acrobat
Data transport
FTP (a.u.b. overleg indien u op onze server wilt inloggen)
E-mail (maximale omvang toegevoegde bijlage(n): 35 Mb totaal)
Wetransfer (versturen naar emailadres ordermanager Intergrafipak)
Cd / Dvd
Specificaties
• Voor het vervaardigen van vouwdoosjes of andere gestanste media leveren wij u kosteloos
		 een stanstekening aan (Adobe Illustrator EPS), waarop uw artwork dient te worden
		 aangeleverd. Deze stanstekening in “overdruk” (transparant) plaatsen en als extra niet
		 meedrukkende kleur genaamd "DIE" benoemen.
• Indien uw verpakking Braille (www.ecma.org/templates/mercury.asp?page_id=1592)		
		 dient te bevatten, gaarne aangeven in welk paneel u dit wilt.
• Indien u ons wijzigingen wilt laten uitvoeren in uw artwork adviseren wij u open bestanden in
		 Illustrator EPS of InDesign aan te leveren.
• Sluit altijd de gebruikte fonts en illustraties in (bij gebruik van InDesign of Illustrator is het
		 mogelijk een pakket te maken van uw artwork met alle gebruikte fonts en illustraties).
• Illustraties in CMYK (beslist nooit in RGB) of in de te drukken PMS kleur(en) plaatsen.
• JPEG files worden bij voorkeur niet gebruikt omdat daarbij dataverlies kan optreden.
• Indien mogelijk illustraties met een minimale resolutie van 300 dpi bij 100% plaatsen.
• PMS (spot)kleuren gaarne specificeren met hun PMS nummer als naam. Wanneer coated
		 en uncoated in één document worden gebruikt is hetzelfde nummer met als enige verschil
		 de toevoeging c of u niet toegestaan.
• Bij gebruik van spot UV lak dit als een extra laag in het document aangeven.
• Voor embossing (preeg) geldt ook dat dit als een extra laag in het document dient te zijn
		aangegeven.
• Gebruik bij aflopende bedrukking altijd een overvul (bleed) van 2 mm of meer rondom de
		stanstekening.
• Benodigde uitsparingen in de bedrukking i.v.m. plaknaden etc. brengt IGP achteraf voor u
		aan.
Certified PDF
Indien een drukgerede PDF wordt aangeleverd, dan het artwork als cPDF conform
IGP JobOptions (InDesign/Illustrator) en Acrobat aanleveren (een plug-in wordt op verzoek
kosteloos verstrekt).
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(lees verder op pagina 2)
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Controle op ontvangen data
Bij uw artwork dient voor onze interne controle te worden meegeleverd:
1. een kleurenprint (composiet)
2. een kleurgescheiden zwart wit print
Na verwerking ontvangt u van ons een PDF ter goedkeuring.
Drukwerkspecificaties
Druktechniek
Lijndikte positief:
Lijndikte dia-positief:

Vellenoffset

Boekdruk

0,25 pnt
0,50 pnt

0,25 pnt
0,50 pnt

(doosjes en bijsluiters)

(zelfklevende etiketten aan de rol)

Tekst grootte positief:
geen beperkingen
Tekst grootte dia-positief: 3 pnt

3 pnt
4 pnt

Trapping:

Geen

Geen

Puntverbreding:

Geen

Geen

Minimale rasterpunt:
Maximale rasterpunt:

2%
98%

3%
95%

Bleed:
(aflopende bedrukking)

minimaal 2 mm

minimaal 2 mm

Barcodes

Grootte:
Hangt af van code, gelieve
specificaties ANSI-EAN aan te
houden.

zie specificaties offset

BWR: 0
Rasterliniatuur:

175 lpi

120 lpi

Aantal drukkleuren:

6 kleuren + lak
Meer kleuren mogelijk in extra
doorgang.

Max. 7 kleuren (7/0 of tot 2/4) + lak
(all over).
Meerdere doorgangen niet mogelijk.

Bij twijfel of vragen staan wij tot uw beschikking onder bovengenoemd telefoonnummer.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Intergrafipak B.V.
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