OPMAAK INSTRUCTIES

PRINT SPECIFICATIONS

• BCD / CD-Rom / Free Style CD opmaak zoals in
voorbeeld.
• Vaste afmetingen voor het bedrukbare gedeelte.
• Gebruik geen overlap.
• Binnencirkel niet bedrukken (Ø 21 mm).
• Plaats 4 positie lijnen in de opmaak
(zie voorbeeld).
• De opmaak wordt gedrukt in full-colour zeefdruk
CMYK en een witmasker (5 films) of Pantone(s)
en een witmasker (niet meer dan 5 films).

• Please design your digital artwork conforming
to the figure with the desired shape and
megabyte capacity.
• Do not use any overfill.
• Do not print the inner circle (21 mm).
• Place 4 position stripes on your artwork
(see figure for details).
• Your artwork will be printed in full colour
silkscreen, CMYK and a white mask (5 colors)
or using Pantones and a white mask (not to
exeed 5 colors).

Er wordt gedrukt op een ondergrond van polycarbonaat met een reflecterende aluminium laag.
Hierdoor kunnen er kleurverschillen optreden in
vergelijking met het drukken op papier. Om deze
verschillen zoveel mogelijk te voorkomen drukken
we eerst een witte ondergrond (wit masker).
Letter corps:
• Positief minimaal 5 pnt.
• Negatief minimaal 6 pnt.
Gebruik een bold uitvoering.
Lijn dikte:
• Positief minimaal 0,5 pnt.
• Negatief minimaal 1 pnt.
Bij gebruik van rasters:
• Minimaal 20%.
• Maximaal 80%.
• Films worden vervaardigt in raster 48.

Bear in mind that your artwork will be printed on
a base of polycarbonate with reflective aluminum
coating. Because of this method, there may be color
devations when compared to printing on paper.
To prevent these deviations as much as possible,
a white mask is recommended and the preferred
printing method.
Type size:
• Positive minimum 5 point.
• Negative minimum 6 point.
Bold face type preferred.
Line width:
• Positive minimum 0,5 point.
• Negative minimum 1 point.
If working with tones:
• Minimum 20%.
• Maximum 80%.
• Films will be done in screen 48.

DE OPMAAK MOET WORDEN AANGELEVERD
VOLGENS ONDERSTAANDE SPECIFICATIES:

ACCEPTED ARTWORK FORMATS:

Systeem:
• Apple Macintosh.

System:
• Apple Macintosh.

Software:
• Quark Xpress 4.0 (niet hoger).
• Adobe Photoshop 5.0 (niet hoger).
• Adobe Illustrator 8.0 (niet hoger).
• Stuffit 5.5 (niet hoger).

Using any of the following programs:
• Quark Xpress 4.0 (not higher).
• Adobe Photoshop 5.0 (not higher).
• Adobe Illustrator 8.0 (not higher).
• Stuffit 5.5 (not higher).

Opslag op:
• CD-Rom.
• Zip schijf 100 mb.
• Stuur mee: gebruikte scans, letters en een
kleurenprint.

Artwork received in any other format may be
returned or subject to a conversion charge.

Beveilig de digitale informatie niet. Als het
bestand niet is opgemaakt en/of aangeleverd
wordt zoals is voorgescheven, dan kan dit tot
vertraging in het produktie proces leiden!

We can accept the contents on the following:
• Readable CD (CDR).
• Zip disk 100 mb.
Please send used scans, fonts and a color print
of your finished artwork. Also, do not lock your
digital artwork. If your artwork is not created and
suplied as specified, delays to your project may
be incurred.

