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Digitaal aanleveren
Op locatie beschikt Kolibri over prepress specialisten.
Met behulp van moderne technieken stemmen zij uw data en proeven af op het gekozen drukproces.
Kolibri heeft de volgende prepress mogelijkheden om uw art-work te verwerken tot een drukgereed bestand.
Gebruikte systemen en software pakketten.
- Apple Mac: - QuarkXpress 7 - Adobe Illustrator CS5.5 - Adobe Photoshop CS5.5 - Indesign CS5.5
- MS-Windows: - PackEdge 10.1 - Plato 10.1 - Color Tone 7.0
Bij voorkeur artwork aanleveren in PDF-formaat.
Distributie van digitale data.
Om uw creatieve art-work snel, veilig en foutloos naar de prepress te zenden bieden we de volgende mogelijkheden
van distributie voor digitale data: bestanden groter dan 5mb kunt u het beste via www.wetransfer.nl zenden.
Bestanden kleiner dan 5 mb kunt u ons per email zenden.
E-mail: info@kolibri.nl
We stellen het op prijs als u in uw e-mailbericht wilt vermelden wie verantwoordelijk is voor de data
en welk software pakket gebruikt is.
Bij voorkeur de bestanden inpakken als zip-bestand.
Mocht u kiezen voor een datatransmissie via FTP verzoeken wij u de betreffende gegevens in een email
te vermelden. U kunt natuurlijk ook uw bestanden aanleveren op: CD-rom, DVD of USB stick.

LET OP !
Als u een digitaal bestand aanlevert is het noodzakelijk een scherpe print (kleur/kleurgescheiden) bij te leveren van het
bestand, zodat wij onze uitdraai kunnen controleren met uw eigen print.
De kleurenprint wordt alleen als kleurindicatie gebruikt. Als kleurreferentie (fullcolour) wordt in de regel een Oris of
een persproef geadviseerd. Een Oris of persproef is ook in overleg met Kolibri leverbaar. Bij steunkleuren wordt de
PMS-kolibri-waarde gehandhaafd.
VOORKEUR
Bestanden waarbij geen fullcolour beelden zijn gebruikt ontvangen wij bij voorkeur een PDF bestand.
Bij aanleveren van ’’native’’ bestanden (alleen te lezen met hetzelfde programma als waarmee ze zijn gemaakt)
moeten alle bestanden worden meegeleverd.
Afbeeldingen in fullcolour. Bij gebruik van fullcolourbeelden (EPS, TIFF, CT) in een document moet u de originele
hoge resolutiebeelden ook aanleveren. (minimaal 300 dpi op uit te voeren grootte)
Letterfonten. Wanneer u in het document tekst heeft gebruikt dan moet u de fonten ook aanleveren.
Als u lettertypes omzet in lettercontouren (illustrator) behoeft u geen fonten aan te leveren.
Technische mogelijkheden. Voor boekdruk-rotatie zijn verlooprasters/tinten van 2 tot 100% mogelijk (standaard),
Voor zeefdruktoepassingen zijn verlooprasters van 15 tot 100% mogelijk. Raster 64 lpi.
Kleuroverlap (trapping) en vlees. Bij meerkleurenwerk is er zowel voor boekdruk als voor zeefdruk kleuroverlap nodig.
Deze parameters passen wij zelf toe. Bij aflopende druk moet u 1 mm vlees rondom het stansmes aanhouden.
In dien mogelijk:
Rasterverlopen en schaduweffecten aanpasbaar houden.

Om het geheel terug te koppelen of het naar wens is kunt u een keuze maken uit de volgende type beoordelingsproeven:
1. PDF-proef 2. kleurenprint/kleurengescheiden 3. zwart/wit print 4. Oris 5. persproef.

Bovendien kunt u bij ons altijd advies inwinnen en ondersteuning krijgen
wat betreft bovengenoemde technische opties.

