Handleiding
Pla s t i c a De c o r De s i g n
In tegenstelling tot het reguliere drukwerk als
offset en zeefdruk, kent Plastica Decor Design
een speciale drukgang.
Lees aandachtig deze handleiding door, voordat u
met uw ontwerp begint. Let bij het wegschrijven van
uw data op de essentiële punten als omschreven in
deze handleiding.
Indien is afgeweken van de gegeven aanbevelingen
dient met meerkosten en/of een verminderde
drukkwaliteit rekening worden gehouden.

Vermeld bij uw bestelling altijd het aantal, netto
afmeting en dikte. Na ontvangst van de bestanden
wordt gecontroleerd op een correcte maatvoering
en de aanwezigheid van afloop en snijtekens. Bij
onjuiste informatie en/of ontbrekende gegevens zal
de levertijd in gevaar komen. De productietijd gaat
pas in na goedkeuring van de gegevens.
Of de data voldoet aan de overige gestelde eisen
zoals vermeld in de deze handleiding als kleur,
vereiste resolutie, etc. blijft te alle tijden de
verantwoording van de klant die de data aanlevert.

Plaatafmetingen
Plaatafmeting

Bedrukbaar bereik

2140 x 1060 mm

2100 x 1020 mm

2800 x 1300 mm

2760 x 1260 mm

2800 x 2050 mm*

2760 x 2010 mm*

4100 x 1300 mm

4060 x 1260 mm

* Plaatafmeting Plastica Decorspaan/MDF

Snijtekens
Elk ontwerp moet aangeleverd worden met snijtekens. Deze mogen buiten het bedrukbare
bereik vallen. Afhankelijk van de grootte en complexheid van het motief/ontwerp kunnen er
geringe maatafwijkingen optreden. Het ontwerp moet daarom 10 mm aflopend opgemaakt
worden.
We adviseren u binnen uw ontwerp altijd minimaal 10 mm binnen het netto formaat te werken
(marge) zodat belangrijke teksten en/of afbeeldingen niet kunnen komen te vervallen.

Plastica Inspiratum
Goed

Plastica Inspiratum
Fout: geen overloop en de tekst is
te dicht tegen de rand geplaatst

Snijtekens mogen buiten het drukbare
bereik vallen.

20 mm
Voorbeeld bedrukbaar bereik, afloop en snijtekens.

Algemene richtlijnen
•

Aanleveren:
Alle bestanden dienen als PDF aangeleverd te
worden, profiel PDF/X-1a:2001.

•

Fonts:
Alle fonts naar lettercontouren converteren.

•

Resolutie:
De resolutie van de afbeeldingen dienen
minimaal 90 dpi en maximaal 180 dpi te
bedragen, afhankelijk van het eindformaat.
Kleine afbeeldingen niet interpoleren en niet
verscherpen. De resolutie van de afbeeldingen
hangt samen met het uiteindelijke
eindformaat.

•

Transparanties en overdruk:
Transparanties en overdruk kunnen problemen
veroorzaken. Om die redenen dienen
transparanties te worden afgevlakt.

•

Schaal:
1:1 (indien anders, schaal aangeven)

•

Kleurruimte:
CMYK iso Coated v2
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DT03-112017 Druk- en zetfouten voorbehouden

Bestanden tot +/- 5 mb per mail versturen
naar verkoop@plastica.nl. Bestanden groter
dan 5 mb kunnen aangeleverd worden via:
www.wetransfer.com

