
13020 - MVL Giftbox 2 - Aanleverspecificaties

Indien de onderstaande regels worden aangehouden in het opmaken van het artwork, bevordert dit 
de doorloopsnelheid en kwaliteit van het product.

Algemeen:
• Geef het artwork minimaal een afloop van 5 mm over de randen.
• Plaats het artwork in dezelfde richting van de tekst ‘art orientation’ in de template.
• Spaar de schuin gearceerde vlakken uit van artwork / inkt / vernis.
• Pas de oorspronkelijk lijntekening niet aan.
• Hou de lijntekening boven het artwork, het liefst in een aparte laag.
• Gebruik niet dezelfde kleurstalen als de lijntekening in het artwork.
• Maak enkel gebruik van CMYK-kleuren in het artwork.
• Hou afbeeldingen in een resolutie van 300 DPI.
• Vermijd het uitgebreid opschalen van uw afbeeldingen.

Leveren in Certified PDF (bij voorkeur):
• Gebruik de ‘SheetCmyk_1v4’ instelling voor fullcolor drukwerk.
• Gebruik de ‘SheetSpotHiRes_1v4’ instelling voor fullcolor drukwerk met steunkleuren.
• Lever het bestand in PDF 1.5 of hoger.

Leveren in Adobe Indesign (t/m versie CC 2019)
• Alleen PC als er geen fonts worden gebruikt, anders Macintosh.
• Lever het bestand in een pakket met alle Macintosh fonts en beelden inbegrepen.

Leveren in Adobe Photoshop (t/m versie CC 2019)
• Lever de artwork flattened, dus niet in lagen.
• Indien van toepassing, lever elke pagina in een apart bestand.
• Lever het bestand in *.tiff, *.eps, *.jpg of *.psd.

Leveren in Adobe Illustrator (t/m versie CC 2019)
• Zet de lettertypen om naar lettercontouren.
• Indien van toepassing, lever elke pagina in een apart bestand.
• Lever het bestand in *.ai of *.eps.

U kunt het artwork:
• e-mailen naar prepress@mvl.nl of het adres van de orderbegeleider (max. 10 MB).
• door ons laten downloaden van een door u opgegeven locatie.
• aanleveren op CD/DVD of USB stick (kan beschadigen in de post. Versturen op eigen risico.).
• vesturen via Wetransfer



13020 - MVL Giftbox 2 - Voorbeeld artwork



Verpakking is eerst plat.

Sluit de verpakking op normale wijze

Vouw de verpakking uit.

Maak de sluiting aan de voorkant vast.

Vouw de bodemflappen in elkaar om de 
bodem vast te maken.
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13020 - MVL Giftbox 2 - Opzetinstructies


