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Type bestanden:
Bestanden kunnen worden aangeleverd in de volgende bestandsformaten:
- PDF
- JPEG
- AI
- EPS
- TIFF

Indien mogelijk ontvangen wij materiaal zoals logo’s, huisstijlen en dergelijke als vector bestand (EPS) formaat) zodat de 
printkwaliteit optimaal is. 

Kleurmodus:
De bestanden dienen in de kleurcode CMYK aangeleverd te worden. Beelden die in RGB aangeleverd worden, geven vaak 
een ander resultaat dan dat u op uw beeldscherm ziet.

Resolutie:
Gebruikte afbeeldingen en foto’s in het printbestand moeten het liefst 150 of 300 dpi zijn bij 100% plaatsing in het document. 
Is het kleiner, neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee. 

Lettercontouren:
Zet alle teksten en logo’s om naar lettercontouren.  

Kaders:
Het gebruik van kaders raden wij af. De kans is er namelijk dat het kader na het schoonsnijden niet evenwijdig is aan alle 
kanten. 

Afloop: 
Alle bestanden die worden aangeleverd, moeten een afloop bevatten van 20mm aan alle zijden. Deze afloop is noodzakelijk 
om correct schoongesneden drukwerk, zonder witte randen te kunnen leveren. 
Netto formaat + 40mm (20mm afloop, zowel boven, onder, links als rechts) = bruto formaat.
Zet geen belangrijke informatie in deze ruimte, aangezien deze afloop wordt weggesneden.
Er hoeven geen snijtekens voor de print worden aangebracht.  

Documentkader: 
Zorg bij het ontwerpen ervoor dat teksten, logo’s en dergelijke een afstand van minimaal 20 mm van het documentkader 
hebben. Dit voorkomt dat belangrijke elementen binnen uw opmaak straks te kort op de rand van het drukwerk komen en 
eventueel kunnen verdwijnen tijdens de afwerking.

Open bestanden:
Levert u ‘open’ bestanden aan, zorg er dan voor dat alle fonts en gekoppelde beelden meegeleverd worden. Gebruik de 
functie ‘pakket’ in InDesign of Illustrator om er zeker van te zijn dat alle gebruikte illustraties, fonts en evt. kleurprofielen 
meegeleverd worden. 

Printbestanden versturen:
Het definitieve printbestanden ontvangen wij graag via WeTransfer. 
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Aan te leveren formaat
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen 
tot aan deze rand. Hiermee zorg je ervoor dat uw 
drukwerk netjes op het beeld gesneden kan worden 
zonder dat er een witrand ontstaat. 

Afgewerkt formaat
Hier wordt uw drukwerk gesneden. Dit formaat 
ontvang je uiteindelijk van ons. 

Veilig zone
Blijf met  uw tekst en belangrijke afbeeldingen 
minimaal 40 mm (afhankelijk van de grote van het 
printbestand) binnen de snijlijnen. Daarmee 
voorkom je dat deze afgesneden worden, of zo 
dicht op de rand komen te staan dat het een slordig 
beeld geeft in uw ontwerp. 

Hoe moet het bestand opgemaakt worden?

Stap 1   Voer in InDesign of Illustrator de netto maat van het te    
              printen bestand in.

Stap 2   Hanteer een overfill / afloopgebied van 20mm rondom  
              zonder snijtekens.  

PR-Runner is specialist in 
akoestische oplossingen en   
verzorgt beleving op maat.

Bovenstaande instructies gelden voor het 
opmaken van een doekbespanning en waltex 
naadloos fotobehang. 

A�oop & Marges
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