AANLEVERSPECIFICATIES
Het aanleveren van digitaal materiaal is niet altijd zo eenvoudig als dat het lijkt, daarom
informeren wij u graag hierover. We zijn ervan overtuigd dat het leidt tot betere resultaten en dat
uw bestanden dan zonder vertraging verwerkt kunnen worden. Image Building is niet
verantwoordelijk voor ongewenste resultaten als niet wordt voldaan aan onderstaande
specificaties. Als bestanden door Image Building dienen te worden aangepast, kunnen er kosten in
rekening worden gebracht.

Software
Alle digitale bestanden dienen geschikt te zijn voor PC. Bestanden die op een Mac opgemaakt zijn,
dienen hiermee compatibel te zijn. Wij kunnen niet werken met Cad/Cam, CorelDraw, .dat- en
Freehand-bestanden. Wij werken met de meest gangbare Adobe-programma’s, zoals Photoshop,
Illustrator, Acrobat en InDesign.

Wij geven de voorkeur aan een pdf-bestand met een ingesloten kleurprofiel zonder
snijtekens op schaal 1:10. Zorgt u ervoor dat teksten altijd geconverteerd zijn naar
lettercontouren! Dit om tekstverschuivingen en eventuele fontconflicten tussen PC
en Mac te voorkomen.

FTP-server
Het makkelijkste om bestanden naar ons te sturen is via www.wetransfer.com, maar u kunt ze ook
uploaden op onze FTP-server.
ftp://www.imagebuilding.com inloggen voor PC gebruikers: inloggen voor Mac gebruikers:
user name: gast@imagebuilding.com user name: gast1@imagebuilding.com
password: inloggen password: abc123

Resolutie
De resolutie hangt sterk af van waarvoor het beeld gebruikt gaat worden. Wordt het bijvoorbeeld
gebruikt voor een expositie, wordt het een doek dat aan een gevel hangt of staat het ergens in
een weiland langs de snelweg? Is de zichtafstand kleiner dan 2 meter, houd dan60-90 dpi aan.
Is de zichtafstand groter dan 2 meter, dan kunt u 30 dpi aanhouden. Bij meer dan 50 meter
zichtafstand, kunt u gerust 15 dpi aanhouden.
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Kleurmanagement
Het mag duidelijk zijn dat kleurmanagement onze volledige aandacht krijgt. Zorg dat er altijd een
kleurprofiel in uw bestand zit. Wanneer dit niet het geval is, gebruiken wij ons eigen kleurprofiel
waardoor er kleurverschillen kunnen ontstaan. Het bijleveren van een kleurreferentie is aan
te raden, omdat wij dan nauwkeuriger de kleuren kunnen benaderen die u wenst. Houdt u er
rekening mee dat, vanwege de aard van het materiaal, de kleurperceptie kan afwijken. Een kleur
op PVC is anders dan diezelfde kleur op textiel of papier. PANTONE-kleuren worden omgezet naar
CMYK. Wij kunnen niet met RAL-kleuren werken, u zult dan een PANTONE-kleur moeten kiezen die
overeenkomt met de RAL-kleur.

Effecten, filters, verlopen en transparantie
Het gebruik van effecten, filters, verlopen en transparantie kan zorgen voor ongewenste
resultaten. Indien deze specifieke effecten gewenst zijn, ontwerp deze dan in Photoshop en
importeer deze in uw opmaakprogramma.

Overvul
Bestanden dienen rondom 4 cm groter te zijn dan het nettoformaat, waarbij het beeld of de kleur
gewoon doorloopt. Bij doeken wordt deze ruimte omgeslagen en dient ter versteviging van de
ringen. Bij Trotters dient deze ruimte om witte randen naast de kappen te voorkomen.
Voorbeeld: u wilt een doek met een nettoformaat van 300 x 200 cm. U levert dan een
brutoformaat van 308 x 208 aan.

Ringen (geldt niet voor Trotters)
Houdt u er rekening mee dat er ringen in de doeken komen, dus zorg ervoor dat eventuele
teksten minimaal 5 cm van de rand staan. De ringen komen dan niet door de tekst heen.
Wij gaan ervan uit dat deze informatie zorgt voor een optimale samenwerking.
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
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Specificaties Trotters
Nettoformaat
Trotter
Trotter
Trotter
Trotter

Large
Medium liggend
Medium staand
Small

Trotter Large
(liggend)

335 x 230 cm
230 x 170 cm
170 x 230 cm
95 x 155 cm

Trotter Medium
(liggend)

Trotter Medium
(staand)

Trotter Small
(staand)
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Specificaties Phocabby Trotter
De kaders moeten conform de volgende

Logo’s (indien niet verwerkt in de

specificaties aangeleverd worden:

kaders)

resolutie:

resolutie:

1280x720 px

350x350 px

bestandstype: .PNG

bestandstype: .PNG

Achtergrond:

Achtergrond:

Transparant

Transparant
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