Aanleverspecificaties bestanden MAVVA
Bestand opmaken
-

Altijd in hoge resolutie PDF aanleveren
Geen zwarte of witte kaders en geen paskruizen om de files
Maatvoering opmaak op schaal 1:1 of 1:10
Netto maatvoering moet overeenkomen met het bestelde formaat
Alle fonts volledig invoegen of omzetten naar outlines
Steunkleuren worden omgezet naar CMYK volgens de bibliotheek van PANTONE
color bridge CMYK EC
Geen overdruk gebruiken, deze wordt in de print niet doorgevoerd
Lettertypen in illustrator altijd omzetten in lettercontouren

Kleurgebruik
U kunt aanleveren in zowel CMYK (Euroscale coated/Europe ISO coated FOGRA27) als
RGB (Adobe RGB 1998). Geen LAB kleuren gebruiken.
Kleurverlopen
Bij sommige kleurverlopen zie je wat streepvorming. Dat is geen fout van de printer,
maar dat zit al in de opbouw van het kleurverloop zelf. De beste resultaten kunnen
worden behaald door de verlooptinten oorspronkelijk aan te maken in Photoshop met een
hoge resolutie. Let op: geen vector (illustrator) verlopen in Photoshop importeren, dan
zal er toch extra streepvorming optreden.
Resolutie
Schaal 1:1
Schaal 1:10

70 tot 120 dpi
700 tot 1200 dpi

Maatvoering
We zullen de maatvoering voor de bestanden opgeven. Dit is het netto formaat en zal als
afgewerkt eindformaat geleverd worden. We communiceren breedte x hoogte in mm.
Geen zwarte of witte kaders of paskruizen om het bestand plaatsen!
Contour snijden
De contourlijnen altijd als vectorlijnen via illustrator aangeven met de volgende
steunkleur: Thru-cut voor snijden. Dit bestand als eps en pdf aanleveren.
Optimale kwaliteit
Voor goede scherpe prints zijn we afhankelijk van de door u aangeleverde files en de
mate waaraan deze voldoen aan onze aanleverspecificaties. Houdt u voor een optimale
kwaliteit ook rekening met het volgende: teksten en logo’s altijd vector georiënteerd
opmaken en de foto’s (bitmaps) in de bovenstaande geadviseerde resolutie opmaken.
Aanleveren van de bestanden
U kunt de bestanden op de volgende manier bij ons aanleveren:
-

Tot 7 MB via de mail info@mavva.nl
Groter dan 7 MB via www.wetransfer.com

