
 
Aanleverspecificaties Artwork 

 

 

Voor het opmaken van het artwork dient enkel gebruik te worden gemaakt van de drukmodel tekening die door Intrapec wordt aangeleverd. De bedrukking dient te worden opgemaakt 

in het drukmodel zonder hierbij reeds aanwezige gegevens aan te passen of te verwijderen. Echter, om er zeker van te zijn dat deze gegevens niet in de uiteindelijke bedrukking 

terecht komen dienen alle ‘niet art-work’ gegevens een andere steunkleur te hebben en in een aparte laag te zijn geplaatst. Wij raden aan gebruik te maken van het aangeleverde 

EPS bestand (geen PDF bestand) voor het opmaken van de bedrukking omdat hierin alle elementen van de stanstekening al in een andere steunkleur zijn geplaatst. Adobe Illustrator 

en Art Pro kunnen worden gebruikt om het drukmodel te openen en de bedrukking op te maken.  

 

 

 Offset Flexo Digitaal printen 

Kleuren CMYK, Pantone, PMS kleuren (geen combinaties of 
RGB) 

Pantone, PMS kleuren (geen CMYK of RGB) CMYK (geen Pantone, PMS of RGB) 

  Wit in een aparte laag en als spotkleur   

Positionering Overvul 10 mm (min. 5 mm) Overvul 10 mm (min. 5 mm) Overvul 10 mm (min. 5 mm) 

  
Essentiële beelden 2 mm vanaf ril- en snijlijnen houden 
(tenzij volledig aflopend) 

Essentiële beelden 5 mm vanaf ril- en snijlijnen houden 
(tenzij volledig aflopend) 

Essentiële beelden 2 mm vanaf ril- en snijlijnen houden 
(tenzij volledig aflopend) 

Afbeeldingen Sluit afbeeldingen wel in Sluit afbeeldingen niet in Sluit afbeeldingen wel in 

  Transparanties (min10%) afvlakken Flatten afbeeldingen niet (lagen behouden) Transparanties (min10%) afvlakken 

   EAN hoogte minimaal 35 mm   

Teksten Bij voorkeur schreefloos en min. 6 pts (1,5mm) Positief: min. 6pt (1,5mm); Negatief: min. 8pt (2mm) Bij voorkeur schreefloos en min. 6 pts (1,5mm) 

  Fonts omzetten naar outlines Fonts omzetten naar outlines Fonts omzetten naar outlines 

Lijndikte Min. 0,25 mm Positief: min. 0,25 mm; Negatief: min. 0,35 mm Min. 0,25 mm 

Beeldresolutie min. 150 dpi (voorkeur 300 dpi) min. 150 dpi (voorkeur 300 dpi) min. 150 dpi (voorkeur 300 dpi) 

Rasterlineatuur 196 lpi 20 l/cm 196 lpi 

       

Aanleveren Data Versturen via de mail (<15mb) of upload via WeTransfer (>15mb) o.v.v. het ordernummer en/of offertenummer en/of omschrijving. 
 1. PDF bestand (HR of Certified) van het drukmodel voorzien van artwork 
 2. PDF bestand (HR of Certified) van alleen het artwork 

 

 

Intrapec controleert enkel of het aangeleverde artwork voldoet aan de hierboven genoemde technische aspecten en of de juiste bestandsformaten zijn aangeleverd. Intrapec 

controleert de grafische aspecten van de opmaak niet. Degene die het artwork opmaakt en/of aanlevert dient zelf goed te controleren of de grafische bedrukking juist is. Let bij de 

controle specifiek op de volgende zaken: spelfouten, bedrukking op niet zichtbare delen, kleurwijzigingen en overvul.  

 


