
Artwork instructies 
De belangrijkste punten om op te letten bij het maken van uw artwork zijn: 

• Grafische software 
• Afmetingen 
• Resolutie 
• Kleuren 
• Afloop 
• Bestandsformaat  

Aanbevolen software 

Om te kunnen werken met onze EPS templates moet u beschikken over een van de 
onderstaande softwarepakketten: 

• Adobe Indesign 1.0 of hoger 
• Adobe Illustrator 8 of hoger 
• Adobe Photoshop 5 of hoger  

Afmetingen Verpakkingen en Booklets 

De specificaties voor de verpakkingen en booklets zijn te vinden in de .PDF 
bestanden op onze templates pagina. 

Disc 

Het is geen vereiste om de ronde discvorm en het binnengat (18mm) in uw ontwerp 
op te nemen. Het disclabel kan ook worden opgeleverd als vierkante 118mm x 
118mm afbeelding. Let wel op dat geen essentiële delen in de binnenring, of buiten 
het afdrukgebied vallen! 

Resolutie 

De kwaliteit van het artwork heeft voornamelijk te maken met de resolutie. Hoe hoger 
de resolutie, hoe scherper het artwork. Voor zowel disc als verpakking hanteren wij 
een resolutie van minimaal 300DPI. 

  

http://www.dvdreplicatie.nl/diensten/template-downloads
http://www.dvdreplicatie.nl/diensten/template-downloads


 

Kleuren 

Al het drukwerk dient in CMYK-kleurenmodus te worden aangeleverd. 
(GEEN RGB!) 

Opmerkingen over zeefdruk 

Wanneer u de discs zeefdruk wil bedrukken is het van belang dat u het disc artwork 
opmaakt met gebruik van Pantone kleuren (PMS). Voor zeefdruk gelden de volgende 
criteria: Gebruik géén foto's of afbeeldingen met kleurverlopen (gradiënt van licht 
naar donker)Gebruik alleen tekst en/of logo's zonder kleurverlopen.Gebruik 
voornamelijk grote egale kleurvlakken of heeft een witte achtergrond.Geef bij het 
aanleveren van het bestand aan welke Pantone kleuren gebruikt zijn. 

 

Afloop 

Bij verpakkingen of booklets dient er rekening gehouden te worden met afloop. Dit 
geldt NIET voor discs!Drukwerk dat tegen de rand van het gesneden blad komt, moet 
aan alle zijden minstens 3 mm verder doorlopen. Deze afloop, ook wel ‘bleed' 
genoemd, is noodzakelijk om netjes schoongesneden drukwerk te kunnen leveren. 

Gewenste bestandsformaten 

Voor het aanleveren van uw drukwerk gaat onze voorkeur uit naar PDF-formaat. Wij 
accepteren geen bestanden uit Nero Cover Designer (.ncd) of Microsoft Word (.doc) 
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