
Aanleverspeci�caties
Hard- en software
Wij maken gebruik van de nieuwste Apple computers voor onze druktechnische voorbereiding met de volgende gra�sche programma's in 
volgorde van voorkeur: 
- Adobe Illustrator CC 
- Adobe Indesign CC (indien mogelijk converteren wij naar Illustrator) 
- Adobe Photoshop CC (alleen voor de afbeeldingen, niet het gehele etiket) 

Fonts (lettertypes) 
De gebruikte fonts bij voorkeur niet converteren tot paden, omdat bij eventuele tekst- of formaatwijziging alle tekst alsnog overgetypt of 
opnieuw aangeleverd moet worden, maar fontmappen apart bijsluiten.
De minimum fontgrootte is positief 3,5 punten en diapositief 4 punten (mede afhankelijk van het gebruikte lettertype).

Kleurreferentie 
Wij drukken aan de hand van het Pantone Matching System (PMS) maar hebben (zeker met foto- en Full Colourwerk) een referentie nodig
om het gedrukte resultaat mee te vergelijken.
Van ‘’zelfgemaakte’’ kleuren hebben wij geen goede kleurreferentie tenzij er een kleurproef (bv. GMG, Epson, Iris, Chromalin, Matchprint) is 
bijgeleverd.
Vermeld bij uw aangeleverde artwork de referentie die aangehouden dient te worden: de (aangeleverde) kleurproef of de (PMS) kleuren in 
het digitale artwork.

Afbeeldingen 
Bij voorkeur de gebruikte afbeeldingen niet inkapselen (embedden) maar apart aanleveren in hoge resolutie (minimaal 300dpi) daar wij de 
afbeeldingen hoogstwaarschijnlijk nog moeten bewerken in Photoshop.
Aub een minimale overlap van 1,5mm rondom op de stansvorm aanbrengen.

Vormen en formaten 
Wij beschikken over een zeer uitgebreide voorraad stansmessen in de meest uitlopende vormen en formaten maar het is natuurlijk ook 
mogelijk om een volledig nieuwe vorm naar wens te creëren.
In de opmaak de stansvorm exact in het juiste formaat zetten in een eigen laag met een aparte spotkleur (bv cut, stans, diecut).

Rolwikkeling 
Hieronder ons rolwikkelingschema.

Barcodes / Streepjescodes
U kunt volstaan door ons enkel de cijfers door te geven want wij beschikken over de benodigde programmatuur om de gewenste code te 
vervaardigen zoals bijvoorbeeld EAN 8, EAN 13, code 128 en ITF.
Alle codes worden door de DTP-afdeling opnieuw geplaatst i.v.m. controle op het formaat en correctie op de te verwachten puntsverbreding 
(BWR).
Voor en tijdens de productie worden alle codes gescand op optimale leesbaarheid volgens de hoogst gestelde normeringen waarbij de 
scanrapporten worden gearchiveerd. 

Opmaak / Ontwerp
Natuurlijk kunnen wij ook uw complete opmaak of ontwerp verzorgen indien u daar geen mogelijkheden voor heeft.
Wij zijn u met onze jarenlange ervaring in de etiketten-branche en creatieve dtp’ers graag van dienst.

Uploaden / Aanleveren artwork
Voor het uploaden van uw bestanden adviseren wij: wetransfer.com
U kan hiermee probleemloos bestanden tot 2GB versturen naar dtp@eticoll.nl zonder ingewikkelde codes of installatie van programma’s.

Raster
Wij maken gebruik van raster 56  lines per centimeter / 142 lines per inch.
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