Aanlevering specificaties Reijnders Graveer & Lasertechniek

Onderstaand treft u specificaties voor de juiste aanlevering van bestanden. Deze zijn noodzakelijk voor
een correcte verwerking van uw order of aanvraag. Bij alle correspondentie graag uw bedrijfsgegevens
vermelden, evenals materiaal, formaat, dikte, aantal en eventueel de kleurnummers (RAL of PMS).
Voor een goed print resultaat zorg voor een minimale resolutie van 150DPI en controleer uw vector
bestanden op egale contouren!

Voor graveren, lasersnijden of markeren graag de volgende punten in acht nemen;
•
•
•
•
•

Altijd vectorbestanden aanleveren, met als extensies EPS, AI, DXF of DWG. PDF is in principe ook
mogelijk, let er wel op dat hier goed bruikbare vectorcontouren in staan.
Voor het snijden en graveren van meerdere artikelen graag zoveel mogelijk panelen of plaatjes in één
bestand (pagina) aanleveren.
Tekst kleiner dan 3mm welke gegraveerd moet worden graag zetten met een enkel-lijnig lettertype
(RomanS of ISOCP).
Een DXF of DWG altijd schaal 1 op 1 aanleveren, met daarin enkel de contouren welke wij nodig
hebben, dus geen pas, center-kruizen en (verborgen) stippellijnen.
Voor een reeks typeplaatjes graag de tekst aanleveren in een Excel bestand, plaatjes per rij en de
regels verdeeld over kolommen.

Voor UV printen;
•
•
•
•
•
•

Bestanden zonder snijtekens en printmarkeringen aanleveren.
Zorg voor een overlap van 3mm rondom het uit te snijden of frezen object.
Teksten graag omgezet naar contouren.
Snij of frees-lijnen aanmaken als een spotkleur met de naam "snij", graag hier de kleurwaardes 75%
magenta en 75% geel aan koppelen.
Zet snijlijnen altijd op 'overprint'!
Lever goed bruikbare .pdf bestanden aan. Is dit niet mogelijk of heeft u vragen graag eerst contact
voor u de bestanden aanlevert.

Voor sublimatie;
•
•
•
•

Voor het sublimeren hebben wij een afloop (bleeding) van 2 mm nodig.
Voor het positioneren van plaatjes zonder achtergrondkleur hebben we een contourlijn nodig die 2
mm van de kant afstaat.
Voor strakke teksten en lijnen is het altijd beter om vectorbestanden aan te leveren (extensies EPS,
PDF, DXF of DWG).
Om kleuren zo exact mogelijk naar wens te maken graag PMS (solid coated) kleuren in de opmaak
gebruiken. EPS of AI bestand opgeslagen voor Windows en de tekst omgezet naar contouren.

Bij onduidelijkheden graag even bellen op 0183 64 10 48 of een e-mail sturen naar dtp@rgenl.nl

