Een PDF aanleveren voor drukwerk
Voordat u begint een kleine checklist:
•
•
•
•

Is het pagina-formaat correct?
Hebben de pagina’s voldoende afloop (minimaal 3 mm rondom)?
Zijn de juiste fonts geladen en ingesloten?
Zijn de illustraties van voldoende kwaliteit?
(afbeeldingen op 100% van de gebruikte grootte dienen minimaal 300 dpi te zijn)

• Is het juiste icc profiel gebruikt voor gebruikte illustraties
Fogra 39 voor coated papier
Fogra 27/29 ISO 12647 voor uncoated papier

• Gebruik ik steunkleuren (PMS), of zet ik deze om in CMYK
• Bij de opmaak van een boek of magazine met rug, rekenen wij de rugdikte
voor u uit. U belt hiervoor met de drukkerij 0251 - 296 351, of mail naar
info@pantheondrukkers.nl
Bij drukwerk met pms-kleuren dienen de pms-kleuren correct in het document
te staan. Gebruik geen pms-kleuren coated en uncoated door elkaar in hetzelfde
document b.v.: PMS 286C en PMS 286U en PMS 286CVU. In dit geval zet u alle
PMS 286 om in dezelfde pms b.v.: PMS 286C
Stansen, UV en Folie
Als na het drukken uw werk nog gestanst, UV gelakt,
gepreegd of bedrukt met folie, dan dient u die werktekening in een aparte laag in het document mee te
sturen. Gebruik voor deze laag een aparte steunkleur
die niet al in uw document voorkomt. Noem de laag:
Stans, Folie, UV o.i.d. en vergeet niet deze kleur op
overdruk te zetten, we willen dit niet uitsparen in het
drukwerk.
Om een bepaalde kleur op overdruk te zetten,
selecteert u de werktekening, gaat u in InDesign naar
venster -> uitvoer -> Kenmerken en selecteert u
daar vulling overdrukken en/of lijn overdrukken.
In illustrator CC kunt u dit vinden onder
venster -> kenmerken
Onze offertes zijn gebaseerd op een door u
vervaardigd en door ons te verwerken PDF bestand,
conform onze specificaties. Mocht u vragen hebben
m.b.t. de vervaardiging van een drukklare PDF, kunt u
ons bellen voor vragen en ondersteuning. Op verzoek
kunnen wij ook de PDF voor u maken.
U stuurt ons dan een open InDesign-document, met de fonts en gebruikte
illustraties. Bewaart u in dat geval het InDesign-document ook als IDML-bestand
en stuur deze extra mee.
Wij ontvangen graag 1 pdf per opdracht, met alle pagina’s los van elkaar.
Dus GEEN spreads maken. Onze DTP-afdeling zet de pagina’s op de juiste plaats
in het inslagschema.

PDF maken
Kies in InDesign voor Bestand -> Exporten als PDF
Kies in Illustrator voor Bestand -> opslaan als PDF
Dit zijn de voorkeursinstellingen voor het maken van een drukklare pdf.

Voorinstelling Abobe PDF:
-> PDF/X-1a:2001
In sommige gevallen van
gebruikte transparanties
kunnen er dunne witte lijntjes
ontstaan in het eindresultaat.
Als dit het geval is met de 2001
preset, dan neemt u even
contact met ons op, dan krijgt
u een iets gewijzigde uitleg
voor het maken van de pdf.

In de PDF/X-1a:2001 preset staan
bij compressie de zaken al voor
u ingevuld, u hoeft hier niets te
veranderen.

Bij Tekens en afloopgebied,
vinkt u tenminste Snijtekens aan
en 3mm rondom afloop. Zorg er
wel voor dat uw ontwerp dan
ook minimaal 3mm doorloopt
buiten de kaders.

Bij kleuromzetting, omzetten in
doel (nummers behouden)

Bij Uitvoer -> Doel:
Selecteer het juiste profiel voor
uw drukwerk. Kies Fogra39 of
ISO Coated V2 voor gestreken
papiersoorten, kies Fogra 27 of
PSO Uncoated ISO12647 voor
ongestreken papiersoorten.
U kunt ons altijd vragen om aan
te geven welke u moet kiezen als
u niet zeker bent.
Als deze voorkeuren ontbreken in
uw lijst, moet u deze downloaden
in installeren op uw systeem. Ga
naar www.pantheondrukkers.nl
om deze te downloaden.

