Hieronder vindt u de door ons gewenste specificaties m.b.t. het aan te leveren artwork, dit om een
soepele verwerking van de order mogelijk te maken. Voor extra informatie kunt u natuurlijk altijd
contact met ons opnemen.

Het bestand als cmyk aanleveren met eventuele PMS kleuren. Dus niet als RGB.
Gebruikte pms kleuren worden in cmyk opgebouwd.
In geval van transparante labels een aparte PMS kleur voor het dekwit gebruiken
en deze de naam dekwit geven. Gebruikt beeldmateriaal minimaal 300 dpi (cmyk)
Minimale lijndikte 0,5 punt. Verlopen altijd vanaf 1% laten beginnen.
Gebruikte lettertype omzetten naar contouren, Minimale grootte 5 punten
Stansvorm in het document plaatsen in een niet gebruikte PMS kleur, op overdruk zetten
en benaming stans of stansmes meegeven.
Afloop van het etiket 1,5 mm rondom vanaf de stanslijn.
Overdruk toepassen waar mogelijk en in geval van trapping een kleuroverlapping van 0,09 mm
aanhouden.

In de studio wordt gewerkt met 2 platforms; Windows en Apple Machintosh. Hieronder
ziet uw een korte beschrijving van de gebruikte apparatuur.
Gebruikt platform
WINDOWS 7

Gebruikt platform
MAC-OS 10

Software
- CorelDRAW 13
- CorelPhotoPaint 12
- Photoshop Cs6
- Illustrator Cs6
- acrobat prof. 9.0

Software
- Illustrator CC
- Photoshop CC
- InDesign CC
- acrobat prof

Het open bestand dient te bestaan uit de definitieve opmaak, inclusief de eventuele
geïmporteerde illustraties c.q. foto’s (bij voorkeur gekoppeld) en alle gebruikte lettertypen
(ook in de eventueel gebruikte ondersteunende grafische pakketten). In het geval dat
bestanden ingepakt worden dit bij voorkeur doen met stuff-it of met winzip.

U kunt u artwork mailen naar sales@wr-etiketten.nl, bijlage maximaal 8 mb groot)
of opsturen op CD of DVD naar bovenstaand adres.
Ook kunt u gebruik maken van Wetransfer om bestanden te sturen. (http://wetransfer.com)
Voor meer info of vragen kunt u contact opnemen met onze studio. studio@wr-etiketten.nl
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