AANLEVER VOORWAARDEN (drukklare) bestanden
Laumé Media Partners beschikt over een volledig geautomatiseerde PDF-workflow. PDF
bestanden zijn het makkelijkst te verwerken maar dienen dan wel aan bepaalde
vereisten te voldoen. Onderstaand staat beschreven hoe wij graag uw PDF bestanden
aangeleverd krijgen. Standaard gaan wij uit van een verwerkingstijd van maximaal 10 minuten
per drukvorm. Eventuele aanpassingen/correcties om uw bestanden geschikt te maken voor
productie zullen op nacalculatiebasis in rekening worden gebracht. Hiervoor zullen wij u
vooraf een kosten begroting opgeven.
Wij kunnen geen verantwoording nemen voor uw bestanden indien geen kleurgescheiden
proeven op 100% grootte van de laatste opgemaakte versie zijn bijgeleverd.
Waar moeten mijn bestanden aan voldoen voor offset drukwerk of digitaal drukwerk?
- Uw bestanden moeten worden aangeleverd als zogenaamd PDF bestand
- Zorg ervoor dat uw “job options” goed ingesteld zijn
Compatibility, Acrobat 5.0
Resolutie, 2400 dpi, 150 lpi
Compression, 300 dpi voor alle beelden, 600 dpi voor lijnafbeeldingen.
Color settings, Europe Prepress Defaults
- In het geval van meerdere pagina’s lever dan de pagina’s aan in één PDF bestand.
- Maak geen spreads, maar losse pagina’s. Zet wel de pagina’s op de juiste volgorde.
- De bestanden opmaken op het eindformaat.
- Bij aflopende vlakken en illustraties 3 mm afloop gebruiken.
- Bestanden aanleveren inclusief snijtekens (de snijtekens niet plaatsen in het afloopgedeelte).
- Zorg dat alle gebruikte fonts worden ingesloten in de PDF.
- Foto’s op ware grootte plaatsen met een resolutie van minimaal 300 dpi voor offset en
vanaf 150 dpi voor digitaal drukwerk. Geen foto’s vergroten of verkleinen in het
opmaakbestand.
- Lijnafbeeldingen (bitmap) op ware grootte plaatsen met een minimale resolutie van 600 dpi.
- Lever geen kleurgescheiden PDF bestanden aan.
- Een stansvorm kunt u als aparte PMS kleur in uw bestand opnemen.
- Graag ontvangen we een goede referentieafdruk ter controle
Full-colour of PMS?
- Afbeeldingen en foto’s dienen te zijn omgezet van RGB naar CMYK.
- Let op bij kleurgebruik dat bijv. Black CV, Black CVC, Black CVU, zwart etc. als aparte kleuren
worden gezien en als zodanig worden verwerkt. U dient alle gelijke kleuren terug te brengen
naar één naam.

gedrukt in full-colour?
1) voor Offset, controleer bij full-colour drukwerk of alle kleuren (ook de pantonekleuren) zijn
omgezet naar CMYK.
2) voor Digitaaldruk, indien digitaal gedrukt gaat worden, dan kunt u de PMS kleuren beter
definiëren als PMS kleur. Op onze digitale drukpers beschikken wij namelijk over
de mogelijkheid om deze PMS kleur als kleurprofiel vast te leggen.
Vanwege machine gebonden kleurprofielen krijgt u dan een natuurgetrouwere
kleurnabootsing van uw PMS kleur.
gedrukt in PMS?
Controleer of de gebruikte steunkleuren ook als ‘steunkleuren’ staan gedefinieerd en niet in
CMYK zijn opgebouwd.
Hoe lever ik mijn bestanden aan als Laumé Media Partners dit gaat DTP-en?
Indien wij de opmaak van uw drukwerk verzorgen, kunnen teksten aangeleverd worden als
Word tekstbestand. Foto’s ontvangen we graag als Jpeg bestand (let er op dat de resolutie
voldoende hoog is, als richtlijn kunt u aanhouden minimaal 1mB op geplaatst formaat.
Adreslijsten levert u aan als Excel-bestand (kolom gescheiden).
Hoe kan ik mijn bestanden aanleveren?
U kunt uw bestanden bij ons aanleveren via CD, DVD of USB-stick.
Natuurlijk kan het ook digitaal: via e-mail naar info@laumemedia.nl
Voor grote bestanden kunt u ook de gratis webapplicatie www.wetransfer.com gebruiken.

