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Aanlever specificaties

JM Beletteringen kan in geen geval verantwoording dragen voor de opmaak van uw decoraties.

Wanneer de opmaak door derden (ontwerpbureaus etc. ) wordt gerealiseerd dient u deze te voorzien van de 
benodigde informatie betreffende de decoratie-drager.

Digitaal aanleveren
– CD-rom
– Email: info@jmbeletteringen

Vanuit pixel georiënteerde programma’s ( o.a.’Adobe Photoshop’ )
– Aanleveren in RGB als bestand TIFF of EPS
– geen lagen en kanalen
– zonder LWZ compressie
– lettertypes ( fonts ) meeleveren!!!

Het voordeligste is natuurlijk om de bestanden snijklaar aan te leveren.
Alle lettertypes omzetten naar snijlijnen.

Bestanden aanleveren als ‘vector EPS’.

Aanpassen van uw grafisch materiaal:

Het kan natuurlijk voorkomen dat het grafisch materiaal niet correct wordt aangeleverd. Als u twijfelt of uw grafisch 
materiaal geschikt is, adviseer ik u contact op te nemen met u drukkerij.

Natuurlijk kunnen wij dit ook voor u nakijken.
Mocht het grafisch materiaal niet correct worden aangeleverd zullen wij in dat geval u hiervan op de hoogte stellen.
U kunt het materiaal dan alsnog op de juiste manier aanleveren of wij kunnen in de meeste gevallen, het materiaal 
voor u aanpassen.
Voor deze aanpassingen zal een uurtarief van € 39,50 worden doorberekend.
Dergelijke aanpassingen kunnen het productieproces vertragen waardoor de levertijd verschoven moet worden.

Tips voor een perfect resultaat:

– De eind-resolutie moet ongeveer 300 DPI zijn en minimaal 150 DPI.
– Als het minder als 150 DPI is, wordt het beeld slecht / korrelig en grof.
– Hoe hoger de resolutie hoe mooier het eindresultaat.
– Gebruik steun-kleuren ( Pantone of Ral ) of definieer uw kleuren met behulp van PMS(Pantone Matching System).
– Save vector illustraties groot op 100% van de ware grootte met een hoge resolutie.
– Save deze vector bestanden als EPS formaat.
Voor vragen of advies kunt u altijd contact met ons opnemen.


