Artwork specificaties
AANLEVERSPECIFICATIES FAIRCOM MEDIA
Voor een perfecte outputkwaliteit en snelle
doorstroom van de orders is het belangrijk dat
de bestanden zo compleet mogelijk worden
aangeleverd.
De onderstaande richtlijnen zijn daarbij leidend.
Voldoen de aangeleverde bestanden niet aan
deze criteria dan kan dit vertraging in de
productie betekenen en extra kosten met zich
meebrengen om de visuals printklaar te krijgen.
BESTANDSFORMATEN
Bij voorkeur verwerken we uw bestanden
als pdf (1.4 of hoger);
• Geen overdruk
• Formaten op schaal 10%
• Fonts omzetten naar outlines of volledig
invoegen
• Nettoformaat in de trimbox
• Overlap in de bleedbox
• PMS kleuren niet omzetten naar CMYK
• Transparantie hoeft niet afgevlakt te worden
De volgende bestandsformaten kunnen we wel
verwerken, maar heeft niet onze voorkeur:
Adobe Photoshop CS6 or lager
• .tiff, .eps or .jpg bestand
• RGB of CMYK (Geen PMS kleuren)
• Formaten op schaal 10%
• Geen lagen (Flattened)
Adobe Illustrator CS6 of lager
• .eps of .ai files
• CMYK (do not transfer PMS colours)
• Sizes delivered at a 10% scale
• Alle geïmporteerde bestanden bijleveren of
volledig invoegen
Alle andere software alleen in overleg met
onze Traffic afdeling i.v.m de specifieke eisen.
Probeer te allen tijde naar een Hires PDF toe te
werken.

RESOLUTIE
De benodigde resolutie van foto’s of artwork
is afhankelijk van de toepassing en het soort
beeld;
• Panelen, posters, stickers en doeken tot 5
meter: 100 DPI
• Doeken tussen 5 en 10 meter: 50 DPI
• Doeken groter dan 10 meter: 30 DPI
Houd er rekening mee dat deze waarde geldt
voor het eindformaat. Bij een bestand dat
bijvoorbeeld op 10% opgemaakt is, zouden de
bovenstaande waardes vermenigvuldigd
worden met 10.
KLEURGEBRUIK
U kunt aanleveren in zowel CMYK (Europe ISO
Coated FOGRA39) als RGB (Adobe RGB 1998).
De printers werken volgens het CMYK principe.
Dit betekent dat ook PMS kleuren opgebouwd
worden met deze kleuren en zo goed als
mogelijk benaderd worden. Hou er hierbij
rekening mee dat sommige kleuren moeilijker
te benaderen zijn met CMYK. Het is niet aan te
raden transparanties of overdruk te gebruiken
om onverwachte en ongewenste effecten te
voorkomen.
RICHTLIJNEN DIVERSE PRINTTECHNIEKEN
• Banieren, panelen, posters, stickers
Rondom 5 mm afloop, zonder snijtekens
• Doeken
Rondom 50 mm afloop, zonder snijtekens
AANLEVEREN VAN BESTANDEN
U kunt uw bestanden op de volgende
manieren bij ons aanleveren;
• Per e-mail naar Traffic@faircom.nl (max. 10 MB)
• Via de Wetransfer link van Faircom Media: https://
faircom.wetransfer.com/
Vul het emailadres traffic@faircom.nl in
en noteer een duidelijke omschrijving
van de te printen bestanden.
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