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Aanleveren van digitaal materiaal 
 
Beste klant,  
 
Hieronder trachten wij een overzicht te geven van een aantal zaken waarop gelet moet 
worden bij het aanleveren van het artwork. Deze opsomming kan alleen beschouwd worden 
als richtlijn. Hou er rekening mee dat de gravure / lithografie steeds bij ons intern verzorgd 
wordt. 
 
Om er voor te zorgen dat het artwork er bij druk hetzelfde uitziet als op uw scherm is het aan 
te raden onze normen te hanteren.  
 
SOFTWARE 
 
· Adobe Illustrator CS 5.5 of lagere versie (opslaan voor mac) 
· Adobe Photoshop of lagere versie (opslaan voor mac)* 
· Adobe Indesign of lagere versie (opslaan voor mac) 
 
* Photoshop is welliswaar een toepassing waarmee schitterende effecten gecreëerd 
worden, maar soms is het moeilijk / onmogelijk om deze effecten om te zetten naar druk 
toe. Gelieve daar dus rekening mee te houden. Photoshop is bedoeld om beelden mee te 
manipuleren, het is geenzins een layouttoepassing.  
Indien u toch kiest voor Photoshop gelieve deze dan op te slaan als PSD-file. 
 
· PDF is mogelijk, maar hou rekening met een relatief lage graad van betrouwbaarheid en 
editeerbaarheid. Indien u toch met een PDF werkt, gelieve er dan voor te zorgen dat al de 
koppelingen ingesloten zitten alsook de lettertypes bijgeleverd worden. 
 
LAYOUT GUIDELINES (BELANGRIJK) 
 
Voor u begint aan het ontwerp is het raadzaam te vragen welke stansvorm (formaten) we 
reeds in ons bezit hebben die aanleunen met het formaat dat u wenst. Zo kan u onmiddelijk 
ontwerpen op het juiste formaat. Blijf altijd 2 mm van de rand van het ontwerp, de drukkers 
zullen u dankbaar zijn. Hou er ook rekening mee dat u zeker 3 mm bleed / afloop geeft.  
 

Bleed / afloop min. 3 mm 
Stansvorm / cutter 
Tekst zeker 2 mm van de rand 
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CORRECTIES 
 
T&I label beschikt over de tools om correcties aan te brengen aan uw artwork en tekst. Alle 
gevraagde correcties moeten heel nauwkeurig worden aangegeven om alle misverstanden 
uit te sluiten. Voor tekstcorrecties vragen wij een tekstdocument met de correcties. Gefaxte 
pagina’s mogen uitsluitend worden beschouwd als ondersteuning. Gelieve het gebruikte 
lettertype te vermelden. Voor tekstcorrecties met speciale tekens vragen wij ons een PDF-
bestand toe te sturen waarvan de tekens werden omgezet in contouren. 
 
LETTERTYPES / FONTEN 
 
Converteer alle tekst in contouren of sluit lettertypes in. Om wettelijke redenen moedigen wij 
de levering van bestanden met tekst niet aan. 
 
BARCODES 
 
Ter voorkoming van een eventuele verkeerde lezing van de gedrukte barcode, mag alleen 
de volgende schaalfactor worden toegepast: 
 
Schalen: minimum 80%, maximum 200% 
Bar width reduction: 0,051 mm 
 
Hou er ook rekening mee indien u de EAN-code niet in het zwart plaatst, komt er 1 extra PMS 
kleur bij, tenzij u kiest voor magenta / cyaan of geel. 
 
KLEUREN 
 
Gelieve duidelijk het aantal kleuren mee te geven. (Maximum 6).  
Meegeleverde kleurenprints kunnen wij alleen beschouwen als documentatie, nooit als 
kleurindicatie. Zorg er dus voor dat er voor nieuwe kleuren een éénduidige referentie (PMS 
of staal) aangeleverd wordt. 
 
WITTE ACHTERGROND 
 
Drukwerk op transparant materiaal vereist het aanbrengen van een witte achtergrond. Wij 
stellen het op prijs wanneer u de witte zones aangeeft. T&I label beslist achteraf over 
trapping en over de hoeveelheid witte achtergrond op uw aangeduide objecten. Een witte 
achtergrond op transparant materiaal geeft nooit dezelfde kleursterkte als op wit materiaal. 
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MANIEREN OM DE BESTANDEN AAN TE LEVEREN 
 
PER MAIL 
U kunt mailen naar info@ti-label.be 
 
PER CD-ROM / DVD 
 
VIA WETRANSFER 
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