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Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel om samen met jullie een zo goed mogelijk resultaat te bekomen. 
In sommige gevallen is onderling overleg noodzakelijk. Soms kan of moet afgeweken worden van deze richtlijnen. 
Opmerkingen en/of onduidelijkheden mogen steeds gemeld worden.



Inhoud

pag 1  algemene rIchtlIjnen voor aanleverIng van fIles voor dIgItaal kleurendrukwerk

pag 5  pdf-InstellIngen In IndesIgn cs2 - cc

pag 10  kleur en pdf-InstellIngen In photoshop cs2 - cc 

pag 11  hoe snIj- en freesvormen correct aanleveren

pag 12  hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - algemeen

pag 13  hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - IndesIgn

pag 14  hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - photoshop

pag 15  hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - Illustrator

pag 16  hoe fIles aanleveren voor het drukken van rollboxen

pag 17  hoe aanleveren voor het drukken op dynagrIp

pag 18  hoe fIles aanleveren voor behangprojecten

pag 20  hoe fIles aanleveren voor tekst-personalIsatIe

pag 22  hoe fIles aanleveren voor beeld-personalIsatIe

pag 24  het gebruIk van het fsc-logo

contactgegevens

Triakon N.V.

Vredebaan 72
B-2640 Mortsel • België
Tel. +32 (0)3 443 82 00
Fax. +32 (0)3 443 82 09
info@triakon.be
www.triakon.be

BTW BE 0558.916.572
RPR Antwerpen

FICHE

AANLEVERINGS

DIGITAAL
DRUKWERK



algemene rIchtlIjnen 
voor aanleverIng van fIles voor dIgItaal kleurendrukwerk

Bestandsformaten

 Het digitale drukprocédé vertrekt van digitale informatie 
 (d.w.z. niet van een film zoals bij offset gebruikelijk is).

 Wat de aanlevering van digitaal kleurendrukwerk betreft volgt Triakon de standaard 
 gangbare voorwaarden voor aanlevering van materiaal in 4-kleurendruk waarbij 
 vertrokken wordt van digitale informatie, evenwel op volgende afwijkingen na:

  Beelden dienen ‘composiet’ te worden aangeleverd. (geen DCS-formaat)
  Het drukken met spot-kleuren is niet mogelijk. Alle drukwerk gebeurt op basis  
  van de 4 proceskleuren: cyaan, magenta, geel en zwart. 
  Met uitzondering van witte inkt en snij-, freesvormen (zie “Hoe snij- en 
  freesvormen correct aanleveren” en “ Hoe files aanleveren voor het drukken met
  witte inkt”)
  Om PANTONE™ kleuren te benaderen volgen wij de door PANTONE™   
  vooropgestelde benadering in cmyk.

 Een goede aanlevering is uiteraard de basis voor een goed drukresultaat. Alhoewel het 
 digitale drukprocédé toelaat aanpassingen tot ver in het drukproces aan te brengen, 
 vermindert het van bij het begin correct en volledig meeleveren van alle benodigde 
 beelden, lettertypes en gegevens de kans op fouten in het drukproces. 
 Voorkomen is ook hier goedkoper én sneller dan genezen.

 Het meeleveren van een proefdruk is een noodzakelijke vereiste om de kwaliteit, 
 vorm en inhoud van het geproduceerde drukresultaat te kunnen garanderen.

Bij het doorgeven van de drukopdracht dient op z’n minst één contactpersoon te 
worden opgegeven die in voldoende mate op de hoogte is van de opdracht en 
bereikbaar is gedurende de loop van het productieproces.
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Opmaak

 Voor opmaken bevelen wij volgende bestandsformaten aan:

 Mac:  Adobe (Acrobat) PDF 1.4, 1.5, 1.6 (Portable Document Format)
  Adobe InDesign CC
  Adobe Illustrator CC
  Adobe Photoshop CC (enkel beeld)

 PC:  Adobe (Acrobat) PDF 1.4, 1.5, 1.6 (Portable Document Format)
  Adobe Indesign CC (alles gevectoriseerd)
  Adobe Illustrator CC (alles gevectoriseerd) 
  Adobe Photoshop CC (enkel beeld)

  Volgende bestandsformaten worden ondersteund, maar kunnen aanleiding geven 
  tot een prepress meerkost en kunnen in sommige gevallen het eindresultaat 
  negatief beïnvloeden:

    Mac/PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint
    Het is aan te raden van deze bestanden een pdf te maken en door te 
    geven dat de pdf is gegenereerd vanuit één van deze applicaties.
    Dit kan gebeuren via Cutepdf. 
    (gratis te downloaden op http://www.cutepdf.com)

Lettertypes

Zowel PostScript, truetype als opentype lettertypes worden ondersteund (enkel mac). 
Bij het gebruik van minder gebruikelijke of ‘custom-made’ lettertypes, is het sterk 
aangewezen een proefdruk te vragen en na te kijken, alvorens met de finale drukgang te 
starten. Mogelijke problemen zijn onzuiver gevormde karakters of een foute ‘mapping’ 
van speciale tekens.

Bij de aanlevering van PostScript lettertypes dienen zowel de bitmap- of schermfonten, 
als de PostScript lettertype bestanden meegeleverd te worden.

Lettertypes evolueren (bijvoorbeeld toevoeging van een eurosymbool) en zo ontstaan 
verschillende versies. Voor alle aangeleverde lettertypes geldt dat de aangeleverde versie 
dezelfde dient te zijn als deze gebruikt bij de opmaak.

Bij pdf dienen alle lettertypes ‘embedded’ te zijn in de pdf.
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Beelden

Beelden worden bij voorkeur aangeleverd als TIFF bestanden. Wanneer beelden dienen 
te worden gecomprimeerd (bijvoorbeeld om de transfertijd over FTP te optimaliseren) 
raden wij TIFF bestanden aan met LZW compressie. In dit geval wordt het bestand ge-
comprimeerd zonder verlies aan beeldinformatie.  Alhoewel JPEG bestanden kleinere 
bestanden oplevert, resulteert het in (soms zichtbaar) verlies aan beeldinformatie. 
Beelden aangeleverd in DCS, BMP, JPG, PICT, WMF of andere, meer exotische, 
bestandsformaten worden eventueel aanvaard, maar kunnen resulteren in mindere 
kwaliteit en/of een meerkost.

Indien gewenst kunnen wij tegen een meerprijs instaan voor een optimale digitalisatie 
(scan) van uw beeldbestanden. Ook dient hiervoor extra tijd voorzien te worden in het 
productieproces.
Kleurbeelden worden best aangeleverd in de 4 basis proceskleuren (cyaan, magenta, 
geel en zwart). Aangeleverde RGB bestanden kunnen tijdens het drukproces nog worden 
omgezet, maar we raden dit af omdat in dat geval kleur-verschuivingen optreden.
Als basisregel voor de vereiste beeldresolutie (op het uiteindelijke drukformaat) geldt de 
leesafstand (zie tabel).
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Drukwerk dat gelezen of bekeken wordt 
op een afstand van :

voorbeeld optimale resolutie
kleurbeelden

30 cm tot 1 m A5, A4, A3, A2 300 - 200 dpi

1 m tot 3 m A1, A0 200 - 150 dpi

3 m tot 6 m Baanaffiches, spandoeken 150 - 85 dpi

Meer dan 6 m Baanaffiches 85 - 30 dpi

300 dpi 150 dpi 85 dpi

40 dpi 20 dpi 10 dpi

3
Bitmap beelden moeten echter in een zo hoog mogelijke resolutie aangeleverd worden 
(min. 600 dpi).



Afloop

Ook dient elke opmaak voorzien te zijn van voldoende afloop (bleed).Wij raden 5 mm 
aan langs alle zijden. Dit is nodig om het drukwerk te kunnen afwerken. (zie ook bij het 
hoofdstuk PDF-instellingen, pag. 9)

Impositie

Voor de impositie dient altijd de correcte paginavolgorde doorgegeven te worden en of 
het gaat over recto of recto/verso drukwerk. Een schets voor de volgorde en plooiwijze is 
steeds welkom, dit voorkomt vergissingen of misverstanden. Voor boekjes lever men ook 
pagina per pagina aan en niet in spread.

Media

Bestanden kunnen aangeleverd worden op volgende dragers:
CD, DVD, FireWire-drives, USB-drives of USB-sticks.

Transfer

Bestanden kunnen ook via elektronische weg worden doorgestuurd,
bij voorkeur over FTP (gegevens op aanvraag via mail - info@triakon.be).

Indien e-mail wordt gebruikt voor operationele communicatie dan dient die te worden 
gestuurd naar het algemene adres info@triakon.be, maximaal 5MB (deze postbus wordt 
doorlopend gevolgd). Wij raden echter af gebruik te maken van e-mail voor tijdskritische 
operationele communicatie.

CONTACTGEGEVENS

Triakon N.V

Vredebaan 72
B-2640 Mortsel • België
Tel. +32 (0)3 443 82 00
Fax. +32 (0)3 443 82 09
info@triakon.be
www.triakon.be
BTW BE 0558.916.572
RPR Antwerpen
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pdf-InstellIngen In IndesIgn cs2 - cc

De aanlevering van PDF’s gebeurt het best volgens de SheetCMYK standaard ontwikkeld 
door de ‘Ghent PDF Workgroup’. Deze zorgt ervoor dat de door Indesign geproduceerde 
PDF voldoet aan een aantal normen zodat die minder problemen kunnen geven bij de 
verdere verwerking in het productieproces.  
LET OP! Lage resolutie afbeelding worden nog steeds als lage resolutie afbeeldingen 
doorgestuurd. SheetCMYK zorgt er vooral voor dat de transparantie afgevlakt is en dat de 
fonts correct in de PDF geïntegreerd zijn (embedded). 
Uitgebreide informatie is te vinden op http://www.gwg.org.

stap 1 - InstellIng van de pdf preset

A. Unzip het InDesign_CS2-CS4.zip bestand (zie screenshot onderaan).
 (Dit zip-bestand is bij ons aan te vragen via mail : info@triakon.be)
B.  Ga naar Indesign en kies -> File  ->  Adobe PDF presets  ->  Define
 (Zie afbeelding onderaan.)
C.  Klik op Load en kies SheetCmyk_1v4_IND4.joboptions.  

Nu staat de nieuwe preset in de lijst. 
Herhaal de procedure en doe het zelfde voor SheetSpotHiRes_1v4_IND4.joboptions.
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Het ZIP-bestand bevat de volgende 
bestanden :
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stap 2 - InstellIng van de kleurruImte In IndesIgn

A.  Ga naar Indesign en kies -> Edit  ->  Color Settings en je krijgt volgend venster.
 
Stel het volgende in :
Working Spaces 
RGB -> Adobe RGB (1998) 
CMYK ->  ISO COATED V2 (ECI) 

of ISO UNCOATED V2 (ECI)
Color Management Policies 
RGB -> Convert to Working Space 
CMYK -> Convert to Working Space 
 
Verder de opties aanvinken zoals op de afbeelding.
De keuze tussen coated of uncoated hangt af van 
het uiteindelijk gebruikte papier (mat/glanzend). 

stap 3 - InstellIng van de transparantIeafvlakker

A. Ga naar Indesign en kies -> Edit  -> 
Transparency Flattener presets en je krijgt volgend 
venster. Kies Load en laad de GWG_2400_1V4.flst. 
Nu zou er een nieuwe preset moeten verschijnen 
in de lijst. Deze setting zorgt ervoor dat effecten 
zoals dropshadow en verlopen gemaakt in Indesign 
een voldoende resolutie zullen hebben bij het 
exporteren naar een PDF.
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stap 4 - InstellIngen om een pdf te maken

File -> New Document
Geef hierin het formaat, het aantal pagina’s

Let op : Zorg ervoor dat je document de juiste 
afloop-instellingen heeft (5 mm bleed rondom).

De afloop moet wel zelf aangemaakt worden in 
de opmaak.

Als je opmaak in orde is, kies je File -> Export. 
Kies Adobe PDF uit de bestandsformaat lijst en geef de PDF een naam. 
Je krijgt dan onderstaand venster te zien. 

Voer onderstaande stappen uit.

General

Bij Adobe PDF presets 
-> sheetCmyk_1v4_IND4  
(wanneer er geen kapvormen of 
plaatselijk wit aanwezig is).
 
-> SheetSpotHires_1v4_IND4  
(wanneer er wel kapvormen of plaatselijk 
wit aanwezig is). 

Pages -> All 
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Compression

Hierin niets wijzigen!

Marks en Bleeds

Bleed steeds op 5mm.

Output

Color Conversion : 
CMYK ->  ISO COATED V2 (ECI) 

of ISO UNCOATED V2 (ECI) 
Destination : convert to destination
  (preserve numbers)
Profile inclusion Policy: “Don’t include profiles” kan 
niet gewijzigd worden
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Advanced

De Transparancy Flattener : GWG2400_1v4

Security en Summary

niets wijzigen

Na de verwerking door Indesign zou de PDF op uw scherm moeten verschijnen met paskruisen 
en een afloop van 5 mm.  
De afloop moet wel door de gebruiker zelf ‘gemaakt’ worden (in de opmaak). 
Zorg ervoor dat de preview in Indesign op “Normal” of “Bleed” staat.

De rode lijn is tot waar je afloop moet komen. 
De zwarte lijn is van je afgewerkt (gesneden) 
papierformaat en de paarse lijn is de 
witmarge binnen je formaat. Zorg ervoor dat 
beelden, kleurvlakken kortom alle elementen 
die de rand raken of overlappen minstens tot 

de rode lijn komen.
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kleur en pdf-InstellIngen In photoshop cs2 - cc 
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A. Ga naar Photoshop en kies -> Edit  ->  Color Settings en je krijgt volgend venster.

Stel het volgende in.

Working Spaces 
RGB -> Adobe RGB (1998) 
CMYK ->  ISO COATED V2 (ECI) 
 of ISO UNCOATED V2 (ECI)
GRAY -> Dot Gain 15%
SPOT -> Dot Gain 15%
 
Color Management Policies 
RGB -> Convert to Working RGB 
CMYK -> Convert to Working CMYK
GRAY -> Convert to Working GRAY

Verder de opties aanvinken zoals op de afbeelding. De keuze tussen coated of 
uncoated hangt af van het uiteindelijk gebruikte papier (glanzend/mat). Je kan 
gemakkelijk veranderen door de settings te bewaren.

Wanneer je nu een bestand opent in photoshop 
dat niet het profiel heeft die hierboven 
ingesteld is, zal Photoshop vragen of hij die mag 
omzetten naar de juiste kleurruimte.  Kies dan 
Convert.

Probeer de resolutie op minimum 200 dpi en op 100% in Indesign te houden. (Als je 
afbeelding 200 dpi is maar je vergroot deze 200% in Indesign dan heb je maar 100 dpi 

meer). Als de resolutie te laag is kan je geblokte 
afbeeldingen op het gedrukte resultaat zien. 
Om RGB beelden goed om te zetten (of CMYK 
beelden met een ander profiel) moet je in 
Photoshop “Convert to profile” in het EDIT 
menu gebruiken. Neem de settings van het  
screenshot.
Indesign heeft een gelijkaardig optiepalet.
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hoe snIj- en freesvormen correct aanleveren

Bij de opmaak dient de snijvorm vectorieel aangeleverd te worden als lijnwerk (stroke - niet als 
vulling), en in een steunkleur te staan (SNIJDEN, BIEG, BOORGAT, ...). Deze steunkleur dient in 
overprint te staan. Handig is steeds om de snij- en/of freesvorm in een aparte laag te zetten.
Bij een combinatie van meerdere snijvormen (bv.: snijden en boorgaten) dient elke snijvorm in 
een afzonderlijke spotkleur gedefinieerd te worden. Bij boorgaten is het ook wenselijk om de 
diameter afzonderlijk op het order te vermelden, zo kan dit steeds gecontroleerd worden).
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WELKOM
Links een voorbeeld van een paneel met 
afgeronde hoeken en 2 boorgaten bovenaan.
De afgeronde hoeken en de boorgaten worden 
in de opmaak gedefinieerd 
door middel van steunkleuren.
Rechts een voorbeeld van een 
sticker halfdoor gesneden tot 
op de drager.

WELKOM
Boorgat : in de opmaak aangeduid 
als steunkleur “BOORGAT”

Contour : in de opmaak aangeduid 
als steunkleur “SNIJDEN”

Vergeet zeker niet de steunkleur 
in overprint te zetten, dit kan 
je visueel controleren als je de 
Overprint-Preview aanzet.

Te gebruiken steunkleuren
SNIJDEN snijden van vormen (afgeronde hoeken,...)
BOORGAT boorgaten
BIEG plooilijnen
HALFDOOR voor stickers te snijden tot op de drager



gebruIk van wItte Inkt

Voorbeelden waar witte inkt gebruikt wordt : Transparante stickers, stickers die langs beide zijden 
zichtbaar moeten zijn (sticker op raam), drukwerk op donker gekleurde pvc materialen, ...
Hieronder een aantal illustraties hoe witte inkt kan gebruikt worden bij drukwerk.
Deze illustraties tonen hoe de verschillende inktlagen gedrukt worden.
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Drager, voorbeeld zwarte pvc plaat

Druklaag witte inkt (plaatselijk)

Quadri beeld, kan eventueel weggelaten worden

Drager, voorbeeld transparante folie

Druklaag witte inkt (plaatselijk)

Quadri beeld

Drager, voorbeeld transparante stickerfolie

Druklaag witte inkt (plaatselijk)

Quadri beeld

Druklaag witte inkt (plaatselijk)

Quadri beeld in spiegelbeeld

Druklaag zwart (voorkomt doorschijn)

Voorbeeld van stickers die gedrukt zijn 
met witte inkt. De stickers zijn gekleefd 
aan de binnenzijde van het raam.



hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - IndesIgn

Voor een volledig volvlak witte inkt hoef je niets in de opmaak te doen, behalve dit duidelijk 
door te geven bij je order. (bv. bij stickers die langs beide zijden leesbaar zijn, zorgen wij voor 
de witte tussenlaag en eveneens voor het gespiegelde beeld).

Bij plaatselijk witte inkt, dient dit in de opmaak mee verwerkt te worden.
Witte inkt wordt gedrukt als een spotkleur : White_Ink.

Voor een eenvoudige plaatselijke laag witte inkt in Indesign (bv : enkel onder de foto’s/logo’s bij 
het bedrukken van transparante vinyl) ga je als volgt te werk :
 - Maak een extra laag aan (witte inkt) in Indesign
 - Deze laag plaats je helemaal bovenaan in de opmaak 
   (belangrijk, ook al wordt de witte inkt onder de opmaak gedrukt, witte inkt moet 
   steeds bovenaan de opmaak staan)
 - Je definieert een spotkleur: White_Ink (deze naamgeving moet exact zijn), dit doe je 
   door een nieuwe kleur aan te maken in het Menu Swatches.
 - Je plaatst het kader bovenop de foto en zet deze in overprint (overdruk).
 - Vergeet zeker niet bij menu View (weergave) je Overprint Preview aan te zetten, zo 
   kan je makkelijk controleren of de opmaak in orde is.
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Aanmmaak van een nieuwe spotkleur White_Ink (Menu Window -> Color -> Swatches). Vergeet zeker 
niet een steunkleur aan te maken met de exacte naamgeving : White_Ink, en deze in overprint te zetten 
(Menu Window -> Output -> Attributes). De kleur die je aan de spotkleur geeft is niet van belang.

Voorbeeld van een drukwerk met plaatselijk witte inkt, 
het gele vlak stelt de witte inkt voor.



hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - photoshop

In beelden (Photoshop) kan ook gebruik gemaakt worden van witte inkt, deze beelden kunnen dan 
in Indesign geïmporteerd worden. Belangrijk is wel dat steeds dezelfde spotkleur gebruikt wordt : 
White_Ink en de beelden in cmyk gedefinieerd staan.

 - Open de afbeelding waar je witte inkt wil aan toevoegen in Photoshop.
 - Zorg zeker dat de afbeelding in CMYK staat.
 - Maak een spotkleur White_Ink.
  - Menu Channels -> New Spot Channel
  - White_Ink /  geef een kleur  / Solidity : 100%
 - Maak een selectie op uw afbeelding.
 - Ga terug naar het Spotchannel en maak de selectie iets kleiner (1 of 2 pt). 
   Menu Select -> Modify -> Contract.
 - Bewaar het beeld in tiff-formaat voordat je het gaat plaatsen in Indesign.
  - Vergeet niet om de spotkleur aan te duiden in het bewaar-venster.
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Het resultaat bij het importeren in Indesign.
Alles wat een gelige kleur heeft wordt in 

witte inkt gedrukt.
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hoe fIles aanleveren voor het drukken met wItte Inkt - Illustrator

In vector afbeeldingen kan ook gebruik gemaakt worden van witte inkt, deze afbeeldingen 
kunnen dan in Indesign geïmporteerd worden. Belangrijk is wel dat steeds dezelfde spotkleur 
gebruikt wordt nl.: White_Ink en dat de beelden in cmyk gedefinieerd staan.

 - Maak een aparte laag aan “witte inkt” en plaats deze bovenaan het artwork.
 - Maak bij “Swatches” een nieuwe spotkleur aan : White_Ink (de naam moet exact zijn)
 - Maak een selectie
  - Om de witte inkt zeker niet vanonder het beeld te laten komen maak je 
    de selectie iets kleiner. Hieronder beschrijf ik 1 manier om dit te doen 
    (er zijn inderdaad nog andere manieren om dit te bekomen)
   - Menu Object -> Path -> Offset Path, geef hier een negatieve waarde in
   - zet deze selectie in de laag “witte inkt”
 - Zet alles wat in de spotkleur White_Ink gedrukt moet worden in overprint. 
   (menu Window -> Output -> Attributes)
  - Vergeet de overprint preview niet aan te zetten ter controle !
 - Je kan de illustratie wegschrijven als PDF of als AI-bestand om in Indesign te
  importeren voor verdere opmaak.
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Witte inkt wordt iets kleiner 
gedrukt om te voorkomen dat 
er visueel een fijn boordje wit 
rondom staat. 
Bij kleine of fijne lijnen is dit 
niet nodig om de witte inkt iets 
kleiner te maken.



hoe fIles aanleveren voor het drukken van rollboxen

De files moeten steeds in cmyk gedefinieerd zijn (geen spotkleuren, geen duotones).
De opmaak dient te gebeuren op 85 cm breedte en 210 cm hoogte waarvan de onderste 7 cm 
van de opmaak zich in de rollbox bevindt en dus niet zichtbaar is.
De resolutie van de beelden moet voor een goede kwaliteit tussen de 150 en 200 dpi zijn op 
ware grootte (een te hoge resolutie geeft geen betere kwaliteit, alleen een zwaardere file). 
De opmaak moet voorzien zijn van 5 mm bleed.
Onze voorkeur gaat uit naar een pdf-bestand (cmyk, met snijtekens (cropmarks) en afloop).
Een kleurprint voorkomt dikwijls misverstanden.
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niet zichtbaar gedeelte !

opmaak :

85 cm x 210 cm (br. x h.)
zichtbaar 85 cm  x 203 cm

Vergeet geen afloop aan te maken en 
mee te geven in de pdf!

De afloop moet doorlopen in het 
“niet zichtbaar gedeelte”!
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hoe aanleveren voor het drukken op dynagrIp

Dynagrip is een zelfhechtende stof voor indoor en outdoor toepassingen. Het kan keer op keer 
weer gebruikt worden (gehecht worden). Dynagrip kan tevens snel verwisseld worden met 
nieuw bedrukt Dynagrip. Dynagrip is eenvoudig te hechten en eenvoudig te verwijderen dankzij 
de Selfgrip zelfklevende tape.
Zeer geschikt voor wallcovering en aankleding van bv. etalages.

Gewicht: 170 gr/m2.
Dikte: 0,22 mm.
Gemaakt van 100% polyester non woven
Brandwerend: M1 (NF P 92503)

Selfgrip zelfklevende tape heeft een breedte van 25 mm, voorzien van een zelfklevende zijde en 
1 zijde voorzien van een speciale hoekjes-structuur ter bevordering van het hechten van de 
Dynagrip. Eenmaal aangebracht is het vele malen te gebruiken als hechtmedium.

Aanleveren bestanden voor het bedrukken van Dynagrip.

- Pdf (PDFX-1a)
- Tiff-, eps-, psd-bestanden (Photoshop - 1 laag)
- Illustrator (alles volledig vectorieel, ook teksten horen in outline te staan)
- Alles in cmyk (cyaan, magenta, geel, zwart) gedefinieerd (rgb wordt standaard omgezet naar 

cmyk, dit kan een afwijkend kleurbeeld opleveren)
- Zwart/wit reproducties mogen als zwart/wit aangeleverd worden, deze worden automatisch 

door de rip omgezet naar cmyk. Dit kan afhankelijk van het omgevingslicht een andere 
kleurindruk geven. Zuiver zwart/wit kunnen wij niet drukken.

- Resolutie van beelden moet minimum 30 dpi bedragen, beter is 60 dpi of hoger, op ware 
grootte.

- Gelieve steeds een drukvoorbeeld + schets met afmetingen bij de opdracht te voegen.
- Een afloop (bleed) van 2 mm is steeds nodig.
- vermeld steeds op welke schaal de opmaak is opgemaakt evenals de juiste breedte en hoogte 

van het eindresultaat.

MAXIMAAL TE BEDRUKKEN FORMAAT : 
250 cm x 500 cm

FICHE

AANLEVERINGS

DIGITAAL
DRUKWERK

17



hoe fIles aanleveren voor behangprojecten

Files die in aanmerking komen :

- Pdf (PDFX-1a)
- Tiff-, eps-, psd-bestanden (Photoshop - 1 laag).
- Illustrator (alles volledig vectorieel, ook teksten horen in outline te staan)
- Alles in cmyk (cyaan, magenta, geel, zwart) gedefinieerd (rgb wordt standaard omgezet naar 

cmyk,  dit kan een afwijkend kleurbeeld opleveren).
- Zwart/wit reproducties dienen eveneens omgezet te worden naar cmyk. Dit kan afhankelijk 

van het omgevingslicht een andere kleurindruk geven. Zuiver zwart/wit kunnen wij niet 
drukken.

- Zwart in logo’s en teksten dienen als volgt te zijn opgebouwd : c: 20% - m: 20% - y: 20% - k: 
100%.

- Resolutie van beelden moet minimum 30 dpi bedragen, beter is 60 dpi of hoger, op ware 
grootte.

- Gelieve steeds een drukvoorbeeld + schets met afmetingen bij de opdracht te voegen.
- Vermeld steeds duidelijk de breedte, de hoogte en dit zowel netto als brutto (brutto = inclusief 

de 5 cm rondom) en op welke schaal de opmaak is opgemaakt.

Formaat aanlevering : 

Breedte van de muur + 5 cm langs alle zijden 
(bv. breedte = 300 cm, beeld/opmaak = 310 cm breedte).
Hoogte van de muur + 5 cm langs beide zijden 
(bv. hoogte = 260 cm, beeld/opmaak = 270 cm hoogte).
Steeds duidelijk de breedte en hoogte aanduiden.

De extra 5 cm rondom is nodig om ongelijkheid in de muren op te vangen 
(de meeste muren zijn niet 100% recht/evenwijdig)

Nadat u het order hebt geplaatst, krijgt u telkens een pdf ter controle.
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band 1 band 2 band 3  band 4 band 5 band 6 band 7 band 8 band 9 band 10 band 11 band 12 band 13 band 14 band 15 band 16 band 17 band 18 band 19 band 20 band 21 band 22 band 23 band 24 band 25 band 26 band 27 band 28 band 29 band 30 band 31 band 32 band 33 band 34 band 35

F: 
Lisez attentivement les instructions avant de commencer.
Ce décor mural sur papier intissé a été fabriqué selon  des procédures rigoureuses de contrôle qualité. Toutefois, il est important d’examiner soigneusement votre décor avant de le poser, pour vous assurer de sa bonne qualité. 
Si vous remarquez des défaults, rapprochez-vous du magasin dans lequel vous l’avez acheté. Pour commencer, les surfaces doivent être propres et lisses pour que le papier adhère bien au support et soit facile à manipuler.

UK/US:
Read all instructions carefully before starting.
This Mural has been manufactured under strict quality control procedures, but it is important to carefully examine your mural before installing to ensure it is the item you ordered, and in good condition. If you find any defects 
please notify the retailer from whom you purchased the product.
Getting Started, surfaces should be clean and smooth and primed with a wallcoverings primer to ensure proper adhesion and future removal.

NL:
Lees de instructies aandachtig door voor u begint.
Dit fotobehang is onder strenge kwaliteitsprocedures geproduceerd, maar het is belangrijk dat u het voor aanbrengen controleert om u ervan te verzekeren dat dit het product is dat u heeft besteld en dat het in goede staat 
verkeert. Mochten er gebreken aan zijn laat dit dan weten aan de winkelier waarbij u dit product heeft gekocht. Aan de slag : de ondergrond moet schoon en glad zijn en zijn voorbewerkt met een behang-primer om te zorgen 
dat het goed hecht en in de toekomst gemakkelijk te verwijderen is.

“XXXXX” formaat : 1610 cm breedte x 410 cm hoogte (35 banden) Referentie : ON 000000

✂ ✂

Op deze pdf vind je alle informatie.
1. projectnaam + breedte/hoogte 
 + aantal banden
2. het ordernummer
3. beeld en hoe het in banden 
 opgedeeld wordt
4. info

21
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hoe fIles aanleveren voor behangprojecten (vervolg)

Als alles goedgekeurd is, wordt de productie opgestart en wordt binnen de afgesproken 
leveringstermijn het behangpapier op rol bij u afgeleverd (voorzie hier standaard een 3-tal 
weken na “goed voor druk”).
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voorbeeld
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hoe fIles aanleveren voor tekst-personalIsatIe

Om een succesvolle gepersonaliseerde mailing te sturen is het belangrijk om te vertrekken van 
een goede database (Excel) en een goede opmaak. Hieronder vind je een korte beschrijving 
waaraan de beiden moeten voldoen.

Een goede opmaak voldoet aan de volgende eisen :

 - PDF  - enkel voor personalisatie die los staat van de opmaak (dwz geen 
    personalisatie in lopende tekst)
  - wel de benodigde lettertypes meeleveren waarin de personalisatie moet 
    komen evenals de puntgrootte en kleur van het lettertype.
 - Indesign CS3/4  :  Indesign met alle beelden (cmyk) en alle lettertypes.
 - Geef duidelijk aan waar de personalisatie moet komen.
  - pdf : met een voorbeeld PDF.
  - Indesign : zet de velden tussen <> (bv.: <naam> <voornaam>.
 - Hou in de opmaak rekening met de langste lijn in de database (is er genoeg plaats?).
 - Soms is het handig om een plaats te voorzien voor een controle-nummer.

Een goede database (excel) voldoet aan de volgende zaken :
  
 - De eerste lijn in de database verwijst telkens naar de veldnaam 
   (bv.: naam / voornaam / adres).
 - Controleer de database op lege velden (tenzij dit de bedoeling is, bv.: adreslijn 2), 
   juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters, zelfde standaarden 
   (bv.: telefoonnummers, postcodes)
 - Vermijd ook spaties op het einde van een veld, dubbele spaties (dit is zichtbaar 
   wanneer velden samengevoegd worden of als deze velden gebruikt worden in 
   lopende tekst).
 - Vermijd ook speciale karakters (bv.: euro-teken) (wanneer de personalisatie in een 
   ander lettertype komt kan dit resulteren in onverwachte karakters).
 - Maak gebruik van verschillende databases of worksheets) voor verschillende versies 
   (nederlands - frans) en geef duidelijk aan welke database bij welke opmaak hoort.
 - Sorteer de database (wij drukken volgens volgorde van de database).
 - Als er een aanspreking in de personalisatie voorkomt en deze is variabel, vergeet deze 
   dan niet te vermelden in de database (bv.: Cher / Chére)

Wij sturen telkens van een aantal records een PDF ter controle (lage resolutie).
Voor vragen kan u ook steeds bij ons terecht via telefoon of mail.

Op de volgende pagina alvast ook enkele screenshots ter verduidelijking.
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hoe fIles aanleveren voor tekst-personalIsatIe (vervolg) 
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Vertrekkende van een bestaande opmaak 
en database kunnen wij deze linken.
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Triakon n.v.
t.a.v. Lieven De Schamphelaere
Mechelsesteenweg 49
2650 Edegem

Beste Lieven,
Cher Lieven,

Belangrijk is de goede aanlevering van de 
database (geen returns in de cellen, zie 
onderaan), geen gebruik van hoofd- en kleine 
letters door elkaar, geen dubbele spaties,...

Gebruik verschillende databases of worksheets 
voor verschillende versies (bv. taalwissels)

Gelukkige verjaardag
<voornaam>

Duidt duidelijk aan waar de personalisatie moet 
komen, en hou rekening met de langste naam.

Ook personalisatie met uitgespaarde witte tekst is 
mogelijk.

Voorbeeld personalisatie in lopende tekst (laat genoeg plaats op het einde van elke alinea).

Hierbij delen wij u mede dat in <gemeente> vanaf <datum aanvang> de volgende straten niet meer toegankelijk 
zullen zijn voor alle verkeer wegens werken aan de nutsvoorzieningen. 
Deze werken zullen eindigen op <datum einde>.

SPECIAAL VOOR
<voornaam> <naam>

50% KORTING

<controlenummer>



hoe fIles aanleveren voor beeld-personalIsatIe

Om een succesvolle mailing met gepersonaliseerde beelden te sturen is het belangrijk om te 
vertrekken van een goede database (Excel) en een goede opmaak. Hieronder vind je een korte 
beschrijving waaraan de beiden moeten voldoen. 
(Voor de tekst-personalisatie in de mailing zie : hoe fIles aanleveren voor tekst-personalIsatIe)

Een goede opmaak voldoet aan de volgende eisen :
 - Indesign CS3/4  :  Indesign met alle beelden (cmyk) en alle lettertypes (“Package”).
 - Geef duidelijk aan waar de personalisatie moet komen.
  - Een voorbeeld PDF.
  - Voor de tekst-personalisatie zie : hoe fIles aanleveren voor tekst-personalIsatIe

 - Voor de beeld-personalisatie :
  - Lever al de beelden aan in hoge resolutie (300 dpi op 100%)
  - Duidt duidelijk de plaats aan in Indesign waar het gepersonaliseerde 
    beeld moet komen.
  - De plaatsing van alle beelden moet op 100% en op de coördinaten x:0, y:0 
    komen in het beeldkader. De beelden kunnen niet geschaald worden.

Een goede database (excel) voldoet aan de volgende zaken : 
 - De eerste lijn in de database verwijst telkens naar de veldnaam 
   (bv.: naam / voornaam / adres/beeld).
 - Controleer de database op lege velden (tenzij dit de bedoeling is, bv.: adreslijn 2), 
   juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters, zelfde standaarden 
   (bv.: telefoonnummers, postcodes)
 - Vermijd ook spaties op het einde van een veld, dubbele spaties (dit is zichtbaar 
   wanneer velden samengevoegd worden of als deze velden gebruikt worden in 
   lopende tekst).
 - Vermijd ook speciale karakters (bv.: euro-teken) (wanneer de personalisatie in een 
   ander lettertype komt kan dit resulteren in onverwachte karakters).
 - Maak gebruik van verschillende databases of worksheets) voor verschillende versies 
   (bv.: nederlands - frans) en geef duidelijk aan welke database bij welke opmaak hoort.
 - Sorteer de database (wij drukken volgens volgorde van de database).
 - Als er een aanspreking in de personalisatie voorkomt en deze is variabel, vergeet deze 
   dan niet te vermelden in de database (bv.: Cher / Chére)
  - Vermeldt zeker de correcte naam van het beeld in de database. 
    De naam van het beeld moet steeds met extensie vermeld worden (bv: Beeld01.tif).

Wij sturen telkens van een aantal records een PDF ter controle (lage resolutie pdf).
Voor vragen kan u ook steeds bij ons terecht via telefoon of mail.

Op de volgende pagina alvast ook enkele screenshots ter verduidelijking.
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hoe fIles aanleveren voor beeld-personalIsatIe (vervolg) 
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Vertrekkende van een bestaande opmaak en database 
kunnen wij deze linken tot een gepersonaliseerde mailing 
met variabele tekst en beeld.
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Bvba Joske
t.a.v. Joske Vermeulen
Trammelandstraat 13
2000 Antwerpen

Speciale actie 
voor onze 

dierenvriend Joske !

Belangrijk : Alle beelden moeten 
hetzelfde formaat hebben als in de 
opmaak (bv.: 5cm breedte x 3 cm 
hoogte, 300dpi). 

Vermeldt zeker het beeld voor de personalisatie in de database. Vergeet niet er de extensie bij te voegen.

10%
KORTING
OP ALLE 

HUISDIER
VOEDERS

vogel3.tif

vogel1.tif

vogel2.tif

Beeld op 100% geplaatst in Indesign,
coördinaten x : 0 / y : 0



het gebruIk van het fsc-logo op drukwerk

Wat is FSC?

FSC staat voor “Forest Stewardship Council”. Het is een internationale, onafhankelijke, niet-
gouvernementele non-profitorganisatie. Ze werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de 
houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties en streeft naar verantwoord bosbeheer 
wereldwijd.

Gebruik.

Het FSC-logo mag enkel gebruikt worden op FSC-papieren.
Op onze offerte kan u steeds terugvinden of het om een FSC gecertificiëerde papiersoort gaat.
Indien u dit logo gebruikt moet u dit steeds vermelden bij bestelling. Wij moeten immers 
toestemming vragen voor het gebruik.

- Dit logo is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden :
 - Afmetingen :
  - minimum full label : - staand label : 17 mm in de breedte
     - liggend label : 12 mm in de hoogte
  - minimum minilabel : - staand label : 11 mm in de breedte
     - liggend label : 8 mm in de hoogte
  (Het mini-label mag enkel gebruikt worden op beperkte oppervlaktes 
  bv. : visitkaartjes))
 
 - Standaard kleuren : 
  De kleuren zijn vastgelegd als een combinatie van groen met 
  wit of zwart met wit, positief of negatief waarbij de groene achtergrond met 
  witte letters de voorkeur draagt.
  Groen : 100% cyaan / 60% magenta / 100% geel / 20% black

 - rondom het FSC-logo moet een witruimte zijn. Deze ruimte moet minimum de de 
   hoogte zijn van de FSC initialen op het logo (het logo mag niet op een patroon 
   geplaatst worden.)

 - het logo moet in de leesrichting geplaatst worden..

 - de verhouding hoogte/breedte mag niet veranderd worden.
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Het logo is ook verkrijgbaar in het 
Nederlands, Frans en Engels.
U kan deze logo’s bij ons opvragen 
dan sturen we het door via mail. 
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ref : 16 10 2015

Vredebaan 72
2640 Mortsel

Tel: +32 3 443 82 00
Fax: +32 3 443 82 09

E-mail: info@triakon.be


