Hallo, wij zijn editoo!

Aanleverspecificaties
Minimale afmeting
Breedte:

148 mm

Van je zelfgemaakte productie een professioneel magazine maken kan ook met

Hoogte:

210 mm

editoo. We maken het beste digitale drukwerk in kleur op FSC® kwaliteitspapier
gloss of mat. Eventueel met een extra mooie afwerking zoals lijmen en lamineren.

Maximale afmeting
Breedte:

220 mm

Hoogte:

310 mm

Afbeelding 1: Nieuw document

Afloop:
5 mm afloop aan de 3 buitenzijden.
Zie afbeelding 1 voor de juiste
instellingen in InDesign
Marges:
Houd minimaal 10 mm marge

Gebruik de

binnen het netto (schone) formaat.

afloopinstellingen

Teksten en/of afbeeldingen zullen dan

zoals hiernaast

niet van de pagina vallen.

wordt getoond.

Kleuren

Afbeelding 2: Exporteren

Bestanden (met uitzondering van foto's)
dienen opgemaakt te worden in CMYK.
Zet PMS kleuren altijd om naar CMYK.
Lijnen
Gebruikte lijnen in het document

Let er op dat bij het

mogen niet dunner zijn dan 0,25pt.

exporteren van het
document de afloop-

Negatieve lijnen dienen een

instellingen van het

minimale dikte van 0,5pt te hebben.

InDesign-document
worden meegenomen.

Dekking
De maximale kleurdekking is ± 280%.
Let er op dat zwart ook echt 100% zwart
is en niet 100% cyaan, 100% magenta,
100% yellow en 100% black.

Linkerpagina

Rechterpagina

5 mm afloop boven, onder en links

5 mm afloop boven, onder en rechts

215 mm (voor afwerking)

215 mm (voor afwerking)

210 mm (na afwerking)

210 mm (na afwerking)

Bij gebruik van een tranparantie is
± 10% de minimale transparantie

Schakel overdrukinstellingen uit.
Wanneer er beelden of teksten op

297 mm (na afwerking)

dat deze tijdens het drukproces
wegvallen. Gebruik van overdruk is
geheel voor eigen risico.
Export
Gebruik géén snijtekens en andere
drukmarkeringen in het pdf-bestand.

Afloop

Snijrand

Snijrand

Afloop

307 mm (voor afwerking)

overdruk staan, dan is de kans groot

Plaats afbeeldingen ook
daadwerkelijk op de afloop!

297 mm (na afwerking)

Overdruk

307 mm (voor afwerking)

(opacity).

