
Vectorbestanden
Voor deze druktechnieken ontvangen wij graag een vector opgemaakt 
bestand. Bij deze technieken geldt dat alles met verloopkleuren en/of foto’s 
niet gedrukt kan worden. De drukkleuren zijn altijd volle Pantone (PMS) 
kleuren. Als wij deze PMS-kleur van je ontvangen is het voor ons mogelijk 
de kleur van je logo zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

Vector logo’s blijven altijd strak
Vergroten of verkleinen en kleuren 
aanpassen is geen probleem.

Pixel logo’s zijn moeilijker om te 
verwerken met deze 
druktechnieken
Vergroten of verkleinen en kleuren 
aanpassen is wel een probleem.

Lettertypen
Als je bestanden aanlevert die zijn opgemaakt in Illustrator / Photoshop 
met speciale lettertypen, graag de lettertypen bijleveren of deze omzetten 
in lettercontouren.

Adobe Illustrator documenten:
.ai .eps .svg .pdf (vector opmaak)

LASERGRAVURE

ZEEFDRUK

TAMPONDRUK

Full colour drukwerk
Voor deze druktechnieken kunnen wij werken met EPS, PDF, JPEG, TIFF, 
BMP...vector/pixel based. In principe is met veel bestanden te werken mits 
deze ook de juiste specificaties hebben. Kwaliteitsdrukwerk begint met 
kwaliteitsdocumenten. Voor een full colour opdracht zal dan ook een hoog 
resolutie beeld aangeleverd dienen te worden. Voorbeeld: een JPEG-
a!eelding van 10 cm x 10 cm op 200 DPI kan dan 1:1 gedrukt worden. Wil 
je de a!eelding groot op een T-shirt laten drukken dan dient de a!eelding 
vergroot te worden. Dit is in dit geval geen optie. Door de a!eelding te 
vergroten verliest het document alle kwaliteit. Full colour designs dienen 
daarom op ware grootte en in hoge resolutie aangeleverd te worden. Dit 
geldt niet voor een gevectoriseerd bestand, dit kan probleemloos vergroot 
worden (mits er geen pixels in het ontwerp verwerkt zitten).

Bestanden met een lage resolutie zijn kwalitatief niet geschikt voor grafische 
verwerking.

Adobe PhotoShop documenten: 
.psd .jpeg .ti" .bmp .pdf 
Alle bestandtypes mits van goede kwaliteit. 
Ook vector opgemaakte logo’s .ai of .eps 
zijn goed.

FULL COLOUR TRANSFER

FULL COLOUR SUBLIMATIE

FULL COLOUR DIGITALE PRINT

HOE LEVER IK MIJN 
BESTANDEN AAN?
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