
Plusvilt

Aanleverspecificatie PlusVilt

Productspecificaties
Materiaal: Tweezijdig wit gedekt bierviltkarton, 1,55 mm dik
Druktechniek: Offset
Standaard formaat: Ø 102,5 mm
Afwijkend formaat: Mogelijk op aanvraag
Let op; hiervoor gelden afwijkende richtlijnen en waarschijnlijk meerkosten.

Opmaak artwork
Bestandsformaat: Ø 102,5 mm
Marges: Is er sprake van een witrand dan dient deze tenminste 4 mm (rondom) verwijderd van de stans te zijn.
Bleed: Aflopend, 3 mm beeldmateriaal rondom.
Resolutie artwork: 300 DPI.
Kleurprofiel: CMYK, Het ontwerp dient CMYK/PMS kleurgescheiden te zijn. Indien er gebruik gemaakt wordt van extra 
steunkleuren, dienen deze vermeld te worden.
Tekst: - Fonts omzetten naar lettercontouren (anders meeleveren).
 - Tekst in zwart: Overdruk (zwart is 100% zwart).
 - Lettergrootte: Positief minimaal 6 punts, diapositief minimaal 8 punts, bij fijne schreefletters bestaat de   
  kans op dichtlopen.
Stanscontour: Aanmaken in aparte laag onder de naam ‘Stans’ in de kleur PMS218cv; Stanscontouren worden op verzoek  digitaal 
verstrekt.
Lijndikte: Minimaal 0,5 punts bij positief en 1 punt bij diapositief. Bij lijndiktes in diapositief kleiner dan 1 punt bestaat de kans op 
‘dichtlopen’ en zijn niet aan te bevelen.

PDF export
PDF: PDF/X1-a 2001 
Afloop: 3 mm 
Snijtekens: ja



Aanleverspecifi catie PlusVilt

Plusvilt

Aanlevering digitaal bestand
Resolutie artwork: 300dpi op 100%
Bestandstype: CPDF/PDF
Deadline: 2 weken voor aanvang campagne
E-mail: traff ic@altermedia.nl
Internet: www.wetransfer.com
O.v.v. (naam adverteerder)
Telefoon: 030 - 234 24 50

Aanlevering gereed materiaal
Oplage: Afgenomen aantal vilts + 10% 
Deadline: 1 week voor aanvang campagne
Adres: Voorveste 11 3992 DC Houten
O.v.v. (naam adverteerder)

Werktekening PlusVilt®

Voor diapositieve teksten 
geldt een minimale grootte 
van 8 punts.

Bij afl opende bedrukking
(wanneer geen witrand 
gewenst is) dient het beeld 3 
mm rondom groter te zijn dan 
de stanscontour.

De stanscontour moet in de 
bovenste laag te liggen in 
de kleur Pms 218 cv.

Gebruikte lettertype(n) bijslui-
ten of omzetten naar lettercon-

touren.

Opmaak elementen die niet 
aangesneden mogen wor-

den dienen minimaal 4 mm 
van de stanslijn verwijderd 

blijven.

Voor positieve teksten geldt: 
lettergrootte minimaal 6 punts. 

Voor positieve lijnen geldt: 
lijndikte minimaal 0,5 punts.

(0,1765 mm)

Voor diapositieve lijnen geldt 
een minimale lijndikte van 1 punt 

(0,353mm).

Voor diapositieve teksten geldt een 
minimale grootte van 8 punts

Campagne

Voor diapositieve lijnen geldt een 
minimale lijndikte van 1 punt 

(0,353mm).

Voor positieve teksten geldt: 

lettergrootte minimaal 6 punts.

Voor positieve lijnen geldt: 

lijndikte minimaal 0,5 punts.

(0,1765 mm)
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