
Aanleveringsspecificaties
Om tot een vlotte verwerking van het artwork te komen vindt u hieronder de door ons gewenste specificaties. 
Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen op het onderstaande telefoonnummer.

• Druktechniek: Flexodruk / Rotatieboekdruk (conventioneel)
• Gebruikt systeem: Apple MacOSX
• E-mail: pre.press@altrif.nl
• FTP: - ftp.altrif.com
   Login gegevens kunnen opgevraagd worden via ons e-mailadres:pre.press@altrif.nl
• Media dragers - CD
  - DVD
• Programmatuur: - ESKO Software Suite 16.0.2
  - Adobe Illustrator tot en met CC
  - Adobe Photoshop tot en met CC
  - Adobe Indesign tot en met CC
  - Adobe Acrobat professional 10.0
• Fonts Fonts altijd compleet aanleveren. Gelieve alle fonts in een aparte map.

Algemene opmaak
• Voorkeur gaat uit naar het aanleveren van (cert.) HIRES PDF.
• Bij het importeren van scans, bewerkingen zoals roteren, spiegelen, vergroten of verkleinen eerst in Photoshop 
 toepassen en dan pas in een ander programma importeren.
• Scans minimaal 300 DPI, bewaren als TIFF / EPS, eventueel origineel bijleveren.
• Verlopen: begin vanaf 1% (nooit vanaf 0%).
• Teksten omzetten naar lettercontouren.
• Lijnen minimaal 0,5 punt dik.
• Trapping 0,5 punt.
• Afloop / Bleed minimaal 1,5 mm.
• Witte teksten of objecten niet op overdruk / transparant.
• Diapositieve teksten niet kleiner dan 4 punt.
• Objecten of teksten niet te dicht bij de stanslijn plaatsen, ±1,5 mm van de stanslijn houden i.v.m. de stans tolerantie.
• Graag ook een kleurenprint & kleurgescheiden printen bijleveren .

Algemeen
• Stanslijn/vorm in steunkleur zetten (100M/100Y) en de kleur de naam STANS geven. (Let op! HOOFDLETTERS). 
• Stanslijn/vorm op overdruk zetten en juiste afmetingen geven.
• Bij steunkleuren worden de PMS kleuren gehanteerd. 
• Dekwit en spotvernis als aparte steunkleur aangeven.
• Afhankelijk van het artwork wordt er gebruik gemaakt van raster 54 (133 lpi), raster 60 (154 lpi) of raster 69 (175 lpi). 
• Dotshape is circulair.

Rotatieboekdruk Flexo
• raster 60 (154 lpi) • raster 54 (133 lpi)
• raster 69 (175 lpi)
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Aanleveringsspecificaties
Om tot een vlotte verwerking van het artwork te komen vindt u hieronder de door ons gewenste specificaties. 
Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen op het onderstaande telefoonnummer.

• Druktechniek: Digitaal
• Gebruikt systeem: Apple MacOSX
• E-mail: pre.press@altrif.nl
• FTP: - ftp.altrif.com
   Login gegevens kunnen opgevraagd worden via ons e-mailadres:pre.press@altrif.nl
• Media dragers - CD
  - DVD
• Programmatuur: - ESKO Software Suite 16.0.2
  - Adobe Illustrator tot en met CC
  - Adobe Photoshop tot en met CC
  - Adobe Indesign tot en met CC
  - Adobe Acrobat professional 10.0
• Fonts Fonts altijd compleet aanleveren. Gelieve alle fonts in een aparte map.

Algemene opmaak
• Voorkeur gaat uit naar het aanleveren van (cert.) HIRES PDF.
• Bestand aanleveren in CMYK + PMS kleuren.
• PMS kleuren worden omgezet naar de CMYK kleurruimte.
• Scans minimaal 300 DPI, bewaren als TIFF / EPS, eventueel origineel bijleveren.
• Verlopen: begin vanaf 1% (nooit vanaf 0%).
• Teksten omzetten naar lettercontouren.
• Lijnen minimaal 0,5 punt dik.
• Trapping 0,5 punt.
• Afloop / Bleed minimaal 1,5 mm.
• Witte teksten of objecten niet op overdruk / transparant.
• Diapositieve teksten niet kleiner dan 4 punt.
• Objecten of teksten niet te dicht bij de stanslijn plaatsen, ±1,5 mm van de stanslijn houden i.v.m. de stans tolerantie.
• Graag ook een kleurenprint & kleurgescheiden printen bijleveren .

Algemeen
• Stanslijn/vorm in steunkleur zetten (100M/100Y) en de kleur de naam STANS geven. (Let op! HOOFDLETTERS). 
• Stanslijn/vorm op overdruk zetten en juiste afmetingen geven.
• Dekwit en spotvernis als aparte steunkleur aangeven.
• Dotshape is circulair.
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