
Aanleverspecificaties 
 
Algemeen 
Om een goede en snelle verwerking van print- en snijwerk te kunnen leveren is het van belang dat de bestanden 
op de juiste manier worden aangeleverd. Wanneer u zich houdt aan onderstaande richtlijnen, zal de verwerking 
zo optimaal mogelijk verlopen en worden er geen extra kosten in rekening gebracht.  
 
Bestanden kunt u mailen naar studio@technoprintholland.nl of, wanneer deze groter dan 10 mb zijn, aanleveren 
via www.wetransfer.com of d.m.v een usb stick.  
 
 
Full colour printwerk 
Illustrator  

• Vectorbestand omzetten naar RGB-kleuren (tenzij gebruik is gemaakt van pms coated kleuren) en 
opslaan als certified pdf, eps of ai 

• Lettertypen omzetten naar lettercontouren (type > create outlines) 
• Lijndikte omzetten naar outline (object > path > outline stroke) 

 
Photoshop  

• Bestanden omzetten naar RGB-kleuren en opslaan als psd, psb, eps, jpeg, jpg, pdf of tiff; 
• Zorg voor een goede resolutie (zie resolutie) 

 
Indesign  

• Bestanden opslaan als pdf 
• Zorg voor een goede resolutie (zie resolutie) 
• Gebruikte foto’s meeleveren 

 
- Lever uw bestand aan in RGB kleuren, tenzij uw bestand in PMS-coated kleuren worden geprint. 
- Transparantie en effecten die worden gebruikt, dienen samengevoegd te worden tot één laag, anders 

kunnen dit conflicten opleveren. 
- Volle kleuren worden nooit exact weergegeven, maar wel zo goed mogelijk benaderd. 
- Stuur altijd een referentieprint mee voor kleur en tekstcontrole. 

 
Resolutie 
Voor optimaal printwerk dienen de foto’s aangeleverd te worden met een resolutie van 300 dpi. 
 
Voor spandoeken en canvasdoeken mag de resolutie lager zijn, namelijk wanneer de kijkafstand: 
 

• <1 meter 300 dpi 
• 1 tot 3 meter 200 dpi 
• 3 tot 5 meter 100 dpi 
• 5 tot 10 meter  50 dpi 
• >10 meter 30 dpi 

 
Probeer een lage resolutie niet te verhogen naar een hogere dpi, de foto is dan ongeschikt.  
 
Beletteringen 

• Vectorbestand omzetten naar RGB-kleuren en opslaan als certified pdf, eps of ai; 
• Lettertypen omzetten naar lettercontouren (type > create outlines); 
• Lijndikte omzetten naar outline (object > path > outline stroke); 
• Controleer uw bestand door alleen de outline aan te zetten (ctrl o) en verwijder alle overbodige lijnen.  
 

 
Maatvoering 
De standaard maatvoering is breedte x hoogte in mm. Mits anders aangegeven staat houden wij deze 
maatvoering aan.  
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