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Voor een eindresultaat dat aansluitbij uw verwachtingen, is goede aanlevering van het toe te 
passen basismateriaal van essentieel belang. U kunt dit eventueel laten regelen

door uw reclamebureau of drukker. Overigens ontvangt u altijd voor het drukken of printen een 
ontwerptekening ter controle.

Aanleveren digitaal materiaal

Onze dtp-afdeling werkt met de volgende
programma’s:
Adobe Illustrator (PC & Mac)
Adobe Photoshop (PC & Mac)
Acrobat PDF (PC & Mac)
Adobe Indesign (Mac)

Digitaal

U kunt uw bestanden digitaal sturen
via de e-mail of via Wetransfer.

E-mail: info@pvreklame.nl
www.wetransfer.nl (voor bestanden > 2Gb)

Per post

U kunt uw (digitale) logo of bedrukking sturen naar:
PV Reklame
Julianaweg 206 B2, 1131 DL Volendam

Tips!

Belangrijk bij het sturen van uw materiaal:
• Uw bestand moet in één van de genoemde
programma’s te openen zijn.
• Stuur een PDF mee ter controle van gebruikte
fonts en illustraties
• Vermeld uw CMYK kleurnummers. Let op: PMS kleuren
moeten worden omgezet naar CMYK
• Geef uw bestand een duidelijke naam of codering.
• Toepasbare informatiedragers zijn: CD, DVD.

Aanwijzingen voor de ontwerper

Teksten

Graag omzetten naar lettercontouren
of het lettertype meesturen met het ontwerp.

Resolutie foto’s

Alle bitmap afbeeldingen moeten minimaal 300 DPI zijn.
Bestanden met een resolutie van minder dan 300 DPI
verliezen kwaliteit tijdens de druk.

Kleuren

Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK (Euroscale Coated V2)
als RGB (Adobe RGB 1998). Om een zo groot mogelijk
kleurenspectrum te handhaven raden wij een CMYK-kleurmodus
aan. Bij grijze kleuren echter alleen een percentage zwart (K)
en GEEN andere waardes (CMY). U kunt gebruik maken van
PMS-kleuren, echter worden deze steunkleuren in onze high-end
RIP’s volgens de “digitale kleurenwaaier” van Pantone omgerekend
naar CMYK en blijven daarom altijd een benadering. Geef deze
PMS kleuren altijd aan. De naam van de PMS kleur dient altijd
Pantone C (coated) te zijn

Contour snijden

Bij eventueel contour-snijden: de snijlijnen als
100% Magenta aangeven. Het is hierbij verstandig om een outline
om de snijlijn te zetten, als er langs een kleur gesneden
moet worden. (Bijv. zwarte letters)


