
Als de afbeelding in het bestand 10% van de grootte van het 
eindformaat heeft, moet de afbeelding in het bestand een resolutie hebben 
van 300dpi. 

Opmaak beeld voor LED smartframe bij 15mm & 23mm dikte
Wanneer het beeld wordt opgemaakt voor een LED smartframe graag een 
zwarte rand van 25mm (om het beeld heen positioneren. Zwarte rand 
opmaken in CMYK 100/100/100/100. Zorg ervoor dat wanneer het beeld ook 
zwart bevat, het zwart zowel in het beeld als de rand 
hetzelfde is. De zwarte rand zorgt ervoor dat er geen LED-verlichting zichtbaar 
is omdat het zwart geen licht doorlaat.

Optimale kwaliteit
De kwaliteit van de print hangt af van de kwaliteit van de aangeleverde be-
standen. Extra tips:
• Maak teksten en logo’s op in een vectorbestand
• Maak foto’s op in de hiernaast genoemde resolutie

Levertijden
De standaard levertijd is 5 werkdagen, na ontvangst van printklare 
bestanden volgens onze specificaties.

Spoedleveringen
Priority 4 toeslag € 25 (spoed levering binnen 4 werkdagen)
Priority 3 toeslag € 50 (spoed levering binnen 3 werkdagen)
Priority 2 toeslag € 75 (spoed levering binnen 2 werkdagen)
Priority 1 toeslag € 100 (spoed levering binnen een werkdag)
Priority leveringen geschieden alleen indien ze plantechnisch haalbaar zijn. 
Deze toeslagen zijn exclusief eventuele additionele (transport) kosten.

Vragen?, Heeft u vragen naar aanleiding van de aanleverspecificaties? Bel of 
mail ons +31 575 564 776, info@degoede.com

Aanleverspecificaties Print

Opmaak PDF
• Plaats geen snijlijnen of kaders om het te printen beeld.
• Alle lettertypen omzetten in lettercontouren.

Kleurgebruik
Het kleurprofiel is ontzettend belangrijk. Als het bestand niet is opgeslagen 
in onderstaande instellingen dan zal de print niet in de juiste kleuren worden 
geprint. 
• Gebruik CMYK-kleuren.
• Gebruik het volgende kleurprofiel: ISO Coated V2 300 ECI.

Zwart
• Gebruik voor het diepste zwart de volgende kleuropbouw CMYK   
100/100/100/100. Dit is ook belangrijk wanneer het zwart 
 absoluut geen licht mag doorlaten. 
• Let op: bij bestanden met zowel vectoren als foto’s, deze 
 kleuropbouw voor zwart ook toepassen. Anders kan er kleurver  
 schil in het zwart ontstaan. Dit betekend dat er verschillende   
 kleuren zwart worden geprint als het niet in dezelfde kleurop  
 bouw wordt opgemaakt. 

Maatvoering
• Wij communiceren altijd breedte x hoogte in mm (b x h).
• Plaats teksten en logo’s minimaal 2 cm van de rand van het   
 beeld.
•  De maatvoering van het bestand moet overeen komen met het   
bestelde formaat.

Resolutie
De resolutie is afhankelijk van de toepassing van de print. De 
kijkafstand van de print bepaald de resolutie.
1m  300dpi 
1,5m  150dpi
2m  90dpi 
3m  60dpi
5m  35dpi 


