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Via de WeTransfer link op onze website onder aan de pagina
Per mail: planning@studioschoot.nl
Memoriestick

KLEURINSTELLINGEN
RGB: Adobe RGB (1998)
CMYK: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Voorkeur: alles omzetten naar CMYK, omdat je dan ziet wat er met de
kleuren gebeurt. De printer print namelijk in CMYK.
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DIGITAAL AANLEVEREN

ILLUSTRATOR AI/EPS (<CC)
•
•
•
•
•
•

Alle tekst in lettercontouren (of lever het font mee).
Indien gewenst, PMS kleurreferentie meesturen.
Alle geplaatste (hoge resolutie) bestanden meeleveren, min.
100 DPI eindformaat.
Alle invullingen een volle kleur
(bij transparantie: afvlakken transparantie gebruiken).
De gebruikte schaal aangeven
Laat paskruizen, snijtekens en/of andere drukkersmarkeringen weg.

LET OP!!! Zorg dat de vulkleur van tekst en/of een object geen transparante vulling heeft aangevinkt bij de kenmerken.
PHOTOSHOP PSD/EPS/TIFF (<CC)
•
•

Een opmaak van minimaal 100 DPI op ware grootte.
De gebruikte schaal aangeven

Tip: Photoshop eps Codering JPEG hoogste kwaliteit: bespaart schijfruimte
en is sneller met doorsturen. Let wel op dat je het kleurproﬁel mee insluit.
PDF
•

•
•
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Zorg voordat de pdf gegenereerd wordt, lettertypes omgezet zijn
naar lettercontouren, of lever het font mee (dit is om te voorkomen
dat er wat mis gaat met het bestand, mochten wij er nog aan
moeten sleutelen) en bij transparantie: afvlakken transparantie
gebruiken. Compatibiliteit de meest vroege versie
(Acrobat 4, PDF 1.3)
Laat paskruizen, snijtekens en/of andere drukkersmarkeringen weg.
U kunt ook onze pdf instellingen downloaden en deze gebruiken
(Print STS 2014_v2.joboptions). (Dit heeft onze voorkeur)

•
•

•

Bij alle bestanden graag een jpeg of lage resolutie pdf ter controle
Bij banners en spandoeken e.d. is een bepaalde ruimte nodig voor
de confectie. Een gedeelte van het beeld zal wegvallen, hier dient
dus rekening mee gehouden te worden in de opmaak.
U kunt voor deze speciﬁeke eisen contact opnemen met
onze studio.
Geef duidelijk aan of er PMS kleuren gebruikt zijn en welke.
Stuur desnoods een kleurproef ter controle mee.
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LET OP!!!

CONTACT INFORMATIE
Studio Schoot
Moorland 4
5688 GA Oirschot
T. +31(0)499 55 14 44
E. planning@studioschoot.nl
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