Prepress vereisten - Athena Graphics
Voor een vlotte en efficiënte verwerking, vragen we bestanden
als volgt aan te leveren:
Software:
•

Esko: ArtPro – PackEdge – DeskPack - Automation Engine - ArtPro+ - Packz

•

Adobe Creative Cloud

Samenstelling bestand:
•

Gelaagde bestanden bestaan uit volgende lagen:
o

keyline-laag (met technische aanduidingen)

o

variabele laag met variabele data zoals tekst, codes, logo’s, beelden,..

o

achtergrondlaag (kleur achtergrond, …)

Alle bestanden moeten gelinkte beelden of logo’s bevatten.
=> Indien Illustrator wordt gebruikt, moeten de bestanden opgeslagen worden onder de

optie ‘create PDF compatible file’.
=> Bestanden altijd als package opslaan!!
•

Bijkomend bij ieder artwork
=> een HR-PDF 1.6 (subset font 100%, indien downsampling wordt gebruikt ->
zip-comprimering)

Bestanden moeten er als volgt uitzien:
•

Alles aanleveren en verwerken volgens de ISO standaard.

•

Aantal kleuren definiëren (alle ongebruikte kleuren verwijderen)

•

Pantone Plus Series gebruiken wanneer in het artwork Pantonekleuren worden gebruikt.

•

Beelden aanleveren met een minimumresolutie van 300 dpi, in CMYK en bijkomende
kleuren definiëren met U/C (Uncoated/Coated).

•

Beelden aanleveren in originele Photoshop bestanden (gelaagd) .psd of tiff

•

Logo's aanleveren in het originele Illustrator bestand (geen eps-bestanden).

•

De keyline/diecut aanduiden in een aparte ‘groen’ kleur die niet in het artwork werd
gebruikt. De keyline kleur moet in overdruk staan en in een aparte laag, genaamd ‘keyline’,
geplaatst worden.

•

Indien witte inkt moet gedrukt worden, gelieve dit in een aparte laag en aparte kleur te
voorzien.

•

Wanneer teksten of objecten 0% wit bevatten, kunnen deze niet in ‘overdruk’ gezet worden.

•

Indien nodig, moeten bestanden een afloop hebben van minstens 5 mm.

•

Minimale lijndikte: 0,2 mm voor positieve lijnen en 0,3 mm voor negatieve lijnen.

•

Fonts toevoegen bij de bestanden en deze niet vectoriseren.

•

Alle gebruikte fonts aanleveren in een aparte map geordend door de font ‘Family’ in een
gecomprimeerd bestand (vb. Zip-bestand). Wij ontvangen bij voorkeur OpenTypeFonts.
=> Opslaan als package.

•

Minimale tekstgrootte:
o

Voor sans serif types: 5pt voor positieve teksten en 6pt voor negatieve teksten.

o

Voor serif types: 6pt voor positieve teksten en 7pt voor negatieve teksten.

•

Negatieve teksten in gekleurde achtergronden mogen uit maximum 2 kleuren bestaan.

•

Afhankelijk van de design files, moeten teksten minimum 5 mm van de keyline/diecut
staan.

•

Teksten aanpassen volgens de nieuwe Europese wetgeving 1169/2011.

•

Barcodes genereren volgens de richtlijnen van GS1. De barcodegrootte moet tussen 80%
en 200% zijn.

Voor meer informatie, kunt u volgende personen contacteren:
• Sales Department België - Ignace Cosaert (ignace.cosaert@athena-graphics.be)
Siegfried Verlinde (siegfried.verlinde@athena-graphics.be)
Tijs Desmaele (tijs.desmaele@athena-graphics.be)
• Project Manager - Jérôme Callens (jerome.callens@athena-graphics.be)

