AANLEVERSPECIFICATIES DRUKWERK
Lijntekening offsetdruk:
Voor het positioneren van het drukbeeld ontvangt u een lijntekening met maatvoeringen. Deze lijntekening is een
pdf-bestand met transparante ondergrond die u in Illustrator of InDesign opent om uw artwork te positioneren.
Wanneer het artwork is gepositioneerd, stuurt u een pdf van de lijntekening met artwork ter controle naar ons email
adres info@roodengroen.com

Drukbeeld offsetdruk:
Het drukbeeld moet tot de buitenste groene lijn geplaatst worden. De hoeken tussen de
uitslag opvullen met beeld. Geen snijtekens plaatsen.

Papier:
Gebruik van papier is afhakelijk van het verpakkingsproduct en onze prodoctiemethode. In onze orderbevestiging
staat de informatie over de aan te leveren papierkwaliteit en looprichting De looprichting van het papier is zeer
belangrijk en mag onder geen beding door een drukkerij zelf worden bepaald. Het voorgeschreven papier en
gramsgewicht uit de order dient gebruikt te worden. Mocht u voor welke reden dan ook op een andere
papierkwaliteit gedrukt hebben, behouden wij ons het recht om meerkosten in rekening te brengen.

Inkt offset:
De inkt moet van conventionele, veredelbare en aminenbestendige kwaliteit zijn. De inkt moet voor productie of
voor het veredelen goed doorgedroogd zijn. Gebruik van overnight inkt raden wij af.

Digitaal/plotten:
Digitaal drukwerk met inkten van Canon of UV inkten kunnen door ons verwerkt worden. Overige inkten voor
digitaal drukwerk onder voorbehoud/overleg.

Drukwerkveredeling:
Het drukwerk moet altijd voorzien zijn van bescherming. Indien het drukwerk gelamineerd wordt mag het drukwerk
niet eerst voorzien zijn van een beschermlaag zoals vernis of dispersielak. Het drukwerk moet gelamineerd worden
met thermo laminaat. Het heeft onze voorkeur dat u het drukwerk laat lamineren bij Bron of CMH. Een goede
hechting van het laminaat op het drukwerk heeft een oppervlaktespanning nodig van meer dan 36 dyne.
Drukwerk die aan de binnenkant van onze producten wordt gebruikt mag niet voorzien worden van laminaat maar
moet wel een beschermlaag hebben van vernis of dispersielak. Als er een ongelamineerde uiterlijk gewenst is
adviseren wij een HVO papier kwaliteit die wordt voorzien van vernis of dispersielak.

Aanleveren:
Het drukwerk niet schoongesneden aanleveren, een print van het artwork met lijntekening bijleveren. Informatie
over de hoeveelheid inschiet kunt u terug vinden in de orderbevestiging.

