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Bestanden
Voor verpakkingsdrukwerk moeten er specifieke aanpassingen aangebracht worden op de bestanden. Wij
ontvangen daarom bij voorkeur de originele opmaakbestanden wat ook ten goede komt van de opmaakuren.
• Adobe Illustrator
Illustrator is het voorkeursprogramma voor verpakkingsdrukwerk omdat er specifieke aanpassingen
moeten gebeuren op de bestanden (afloop, trapping, fijne tekst,...). Alle bestanden die in een ander
programma aangeleverd zijn moeten naar Illustrator geconverteerd worden om gebruik te kunnen maken
van extra tools voor packaging en voor de integratie in de workflow.
• Indesign
Indesign is een pagina-opmaak-programma (meerdere pagina's) en wordt NIET aanbevolen voor verpakkingsdrukwerk. Bestanden in Indesign kunnen wij wel verwerken maar worden geconverteerd naar Illustrator wat
extra opmaakkosten met zich meebrengt.
• PDF-file (hoge resolutie pdf, CMYK geen RGB)
Deze moeten geconverteerd worden naar Illustrator. Daarom is het beter om de beelden en de fonts mee
aan te leveren. Hou er rekening mee dat een pdf-bestand meestal zeer moeilijk aangepast kan worden.
• Andere programma's
Andere programma's kunnen ook verwerkt worden maar neem hiervoor best eerst contact op met ons zodat
wij kunnen nakijken of de bestanden bruikbaar zijn.

Lettertypes
Lever altijd de gebruikte lettertypes aan of plaats de tekst in contouren. Tekst in contouren maakt tekstcorrecties onmogelijk tenzij de tekst nagezet wordt.

Druk specificaties
Maximum aantal kleuren:
Minimum overdruk:
Minimum positieve lijndikte:
Minimum negatieve lijndikte:
Minimum positief font:
Minimum negatieve font:
Afloop:
Zetspiegel:

10 (vernis inbegrepen)
1 pt
0,3 pt
0,5 pt (in 1 kleur)
1 pt (in 4 kleuren)
4 pt (in 1 kleur)
5pt (in 1 kleur)
7pt (in 4 kleuren)
min. 1,5mm
min. -2mm

Rasterhoeken, liniatuur en punttoename worden door onze prepress verzorgd.
Alle beelden: minimum 300 dpi (formaat 100%);
Lijnwerk: minimum 800 dpi (formaat 100%);
Witruimte voor wettelijke barcodes:
EAN-13 code:
30 x 10mm
EAN-8 code:
22 x 10mm
Wanneer u zeker wil zijn van de kleuren van uw drukwerk is het aangeraden om een GMG kleurproef door ons te
laten maken. Deze kleurproef wordt gemaakt met een kleurprofiel speciaal voor onze drukpersen en benadert de
kleuren bij druk heel goed. Let wel het resultaat is steeds afhankelijk van de gebruikte grondstofsoort. Wenst u
bijkomende info omtrent een kleurproef neem dan vrijblijvend contact op met onze commerciële dienst.
Grafisch materiaal kan aangeleverd worden op CD of toegestuurd worden per email (repro@accent-etiketten.be).
Gelieve bij te zware bestanden gebruik te maken van de gratis diensten yousendit.com of wetransfer.com
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