
Bijlage nr. 1 van het reglement

TECHNISCHE SPECIFICATIE VAN TE DRUKKEN MATERIALEN
 
VOORBEREIDING VAN HET BESTAND
◆ de eis bestaat uit gesloten bestand opgeslagen in een PDF formaat (tot de versie 1.6), 
wij accepteren geen open bestanden
◆ bitmap resolutie dient tussen 300 en 360 dpi te zijn
◆ alle fonten dennen scheef of apart geleverd te zijn
◆ minimale maat van lettertype bedraagt 5 pt
◆ in het bestand dienen alle koppelingen te zitten - ook grafieken
◆ netto formaat van het project, zgn. trimbox dient conform de afmetingen 
aangegeven in de bestelling te zijn
◆ de achtergrond en alle aan de rand aansluitende objecten dienen buiten 
de overlap zich te bevinden. De overlap bedraagt 1mm per pagina (bleedbox)
◆ er dient een binnen marge van 2mm (vanaf de rand van het snijden) 
te zijn wat een veilig gebied vormt
◆ het bestand dient geen drukmarkeringen te bevatten (kleurblokken, 
snijmarkeringen, richtingswijzers ezv.)
◆ De omtrek van de snijvorm dient op een aparte laag van het document boven 
geplaatst te worden opgeslagen, gedefinieerd als aanvullend kleur CutContour, 
met uitgezette functie van het overdrukken (overprint). Indien er geen snijvorm 
is wordt deze automatisch toegevoegd volgens de netto afmetingen van het project 
met de afronding van de hoeken van 2mm.
◆ Indien op transparante of metalische materialen wit onderdruk nodig is, 
dient deze in de vorm van een masker gevuld met de aanvullende 
kleur White_ink toegevoegd te worden, op een aanvullende laag geplaatst 
op de te drukken laag, met aangezette overdruk van de vulling (overprint).
◆ in het geval van zwart kleine tekstelementen en barcodes dienen als 100K zonder 
andere kleurelementen voorbereid zijn. De functie van overdruk (overprint) 
voor zwart dient uitgezet te zijn.
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KLEUREN
◆ kleursysteem CMYK (gehele uitvoering buiten de snijvorm en witte onderdruk)
◆ zonder gezette kleurprofielen
◆ de aanvullende kleuren zoals bv. PANTONE dienen naar CMYK kleuren omgevormd zijn. 
In het geval het project aanvullende kleuren gaat bevatten, gaan ze naar CMYK 
kleursysteem omgevormd worden.
 
LEVERING VAN BESTAND VOOR DRUKKEN
◆ NAAM: bestanden dienen eenduidige namen hebben die hun identificatie mogelijk maken, 
namen in de Poolse of Engelse taal, zonder Poolse diakritische tekens.
◆ BESTAND VERZENDEN:  bestanden dienen tijdens het toevoegen van producten naar 
winkelmand upgeload of gestuurd naar info@labelexpress.eute worden.

Definities:
CMYK – vier basiskleuren die door menging in basis proporties van 0 naar 100% toelaten 
om andere kleuren te verkrijgen. De basiskleure die worden gemengd zijn: cyaan (Eng. cyan)
 - tint van blauw, magneta (Eng. magneta) - combinatie van rood en blauw licht,
 geel (Eng. Yellow) - tint van geel, zwart (Eng. black od key colour) - niet diepe zwart. 
CMYK is een van kleursystemen in digitale grafiek.
TrimBox – onzichtbaar container die de lijnen van overlap aangeeft, dient netto formaat 
van het project weer te geven.
BleedBox – gebied van overlappen - het is een gedrukt gebied van het te drukken blad 
die buiten de rand van het definitief project zich bevindt en door het snijden afgeworpen wordt. 
Het verzekert dat het gedrukte gebied na het uitknippen tot de gehele rand komt.
Veilig gebied – gebied bij de rand van het project waarin geen relevante elementen dienen 
zich te bevinden, bv. tekst, logo, opmerkingen ezv.
Overprint (overdruk)  – functie waardoor mogelijk wordt om verf over kleurig 
achtergrond te plaatsen. De aangezette overprint functie toelaat om een witte schaduw te verkrijgen.
Font – set van digitale lettertypes.
 
LET OP:
Wij dele mede dat wij geen aansprakelijkheid voor drukfouten die uit het overdragen 
van bestanden die niet met deze specificatie overeenkomen voortvloeien dragen.


