
Bestandstype
Lever je document altijd als pdf-bestand aan. 

Snijtekens en afloop/bleed
Lever je bestand aan zonder snijtekens. Bij bouwtekeningen hoeft tevens geen  
afloop/bleed te worden toegevoegd. 

Veiligheidsmarge
Voor het beste resultaat raden wij aan om de content minimaal 5 mm van de rand te 
zetten.
 

Formaat
De standaardformaten waar wij van uitgaan zijn als volgt:

De tekening wordt standaard op het formaat afgedrukt  
zoals aangeleverd in het pdf-bestand. Moet het formaat  
anders zijn? Vermeld dit dan duidelijk in de mail. 
 

Wisselende oplage en/of formaat
Lever je meerdere tekeningen aan en heb je van de verschillende tekeningen een  
verschillende oplage nodig? Of verschillende formaten? Zet elke tekening dan in een 
apart pdf-bestand. Wanneer je elke tekening in dezelfde oplage en hetzelfde formaat 
nodig hebt, dan kun je alle ontwerpen in 1 pdf aanleveren. 

AANLEVERSPECIFICATIES
BOUWTEKENINGEN

Naam Lengte Breedte

A0+++ 2500 mm 914 mm

A0++ 2000 mm 914 mm

A0+ 1500 mm 914 mm

A0 1189 mm 841 mm

A1 841 mm 595 mm

A2 595 mm 420 mm

A3 420 mm 297 mm

A4 297 mm 210 mm

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

algemene
aanleverspecificaties
Afloop en snijtekens

Wij drukken je ontwerp op grote vellen, die vervolgens worden bijgesneden naar het juiste 

formaat van je drukwerk. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het belangrijk om je 

ontwerp 3mm verder door te laten lopen. Dit noemen we afloop. Om precies te zien waar we 

je document zullen snijden, kun je bij het exporteren snijtekens (crop marks) aan je document 

toevoegen.

Transparanties

Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote 

problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten bevatten transparanties. Om 

dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden 

de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het 

drukproces.

Inktdekking

Om vlekken en smetten te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de totale inktdekking 

niet te hoog is. Het liefst niet hoger dan 250%. De totale inktdekking is de opbouw van de 4 

drukkleuren (CMYK). Bijvoorbeeld: Cyaan: 100%, Magenta: 50%, Yellow 50%, Black 100% heeft 

een totale inktdekking van 300%, en is dus te hoog.

Afstand tot rand

We adviseren om teksten en objecten zo’n 5mm van de rand af te zetten. Hiermee zorg je 

ervoor dat dit niet te dicht tegen de rand aan komt te staan, wat er natuurlijk veel beter uit ziet.

Fonts en Lettertypes

Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren (outlines) voordat je je bestand 

exporteert naar PDF. Op deze manier kunnen er geen fouten met het lettertype ontstaan, 

omdat teksten hiermee worden omgezet naar objecten. Fonts insluiten is ook geen probleem, 

mits ze goed worden ingesloten.

Resolutie / kwaliteit

Wij adviseren je om alle afbeeldingen op 300 DPI te maken, maar zeker niet minder dan 225 

DPI. Hiermee voorkom je dat je afbeeldingen pixelig of onscherp worden.

Kleurgebruik

Onze persen drukken in full-colour (CMYK). Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk dat 

alle bestanden in full-colour worden aangeleverd. Dus RGB kleuren moeten omgezet worden 

naar CMYK. Pantone kleuren kunnen automatisch op de pers worden omgezet, helaas is het 

resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

algemene
aanleverspecificaties
Afloop en snijtekens

Wij drukken je ontwerp op grote vellen, die vervolgens worden bijgesneden naar het juiste 

formaat van je drukwerk. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het belangrijk om je 

ontwerp 3mm verder door te laten lopen. Dit noemen we afloop. Om precies te zien waar we 

je document zullen snijden, kun je bij het exporteren snijtekens (crop marks) aan je document 

toevoegen.

Transparanties

Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote 

problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten bevatten transparanties. Om 

dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden 

de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het 

drukproces.

Inktdekking

Om vlekken en smetten te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de totale inktdekking 

niet te hoog is. Het liefst niet hoger dan 250%. De totale inktdekking is de opbouw van de 4 

drukkleuren (CMYK). Bijvoorbeeld: Cyaan: 100%, Magenta: 50%, Yellow 50%, Black 100% heeft 

een totale inktdekking van 300%, en is dus te hoog.

Afstand tot rand

We adviseren om teksten en objecten zo’n 5mm van de rand af te zetten. Hiermee zorg je 

ervoor dat dit niet te dicht tegen de rand aan komt te staan, wat er natuurlijk veel beter uit ziet.

Fonts en Lettertypes

Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren (outlines) voordat je je bestand 

exporteert naar PDF. Op deze manier kunnen er geen fouten met het lettertype ontstaan, 

omdat teksten hiermee worden omgezet naar objecten. Fonts insluiten is ook geen probleem, 

mits ze goed worden ingesloten.

Resolutie / kwaliteit

Wij adviseren je om alle afbeeldingen op 300 DPI te maken, maar zeker niet minder dan 225 

DPI. Hiermee voorkom je dat je afbeeldingen pixelig of onscherp worden.

Kleurgebruik

Onze persen drukken in full-colour (CMYK). Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk dat 

alle bestanden in full-colour worden aangeleverd. Dus RGB kleuren moeten omgezet worden 

naar CMYK. Pantone kleuren kunnen automatisch op de pers worden omgezet, helaas is het 

resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

Machinespecificaties
HP indigo 10.000

Grootste digitale drukpers doorbreekt barrières 

Groter, sneller, productiever. De HP Indigo 10000 is de eerste digitale drukpers op B2-

formaat met hoogwaardige offsetkwaliteit. Met een maximaal papierformaat van 750 x 530 

mm levert het minimaal 2,5 keer de productiviteit van elke andere digitale vellenpers die 

vandaag de dag op de markt is. En dat in zes kleuren: CMYK plus lichtmagenta en lichtcyaan.

Het drukproces

Digitaal drukken is het meest directe drukproces, aangezien de afdrukgegevens binnen de 

engine worden verwerkt zonder enige verdere omzetting. Een laserbeeldschrijfkop schrijft het 

af te drukken beeld op de fotogevoelige rol, waar in eerste instantie een elektrostatisch geladen 

beeld wordt gevormd. De fotogevoelige rol wordt door middel van inktapplicatierollen voorzien 

van elektrisch geladen vloeibare inkt, HP ElectroInk, die vervolgens wordt aangebracht op de 

‘bestraalde’ gebieden. Het nu zichtbare afdrukbeeld wordt op de rubberdoekcilinder gecreëerd 

en vervolgens overgebracht op het substraat, dat aan de drukcilinder is bevestigd. Het beeld 

droogt en fixeert onmiddellijk. Nadat alle kleuren zijn aangebracht, is het vel onmiddellijk gereed 

voor bedrukking van de keerzijde of voor verdere verwerking.

Formaat

Maximaal papierformaat 530 x 750 mm

Maximaal drukformaat 510 x  740 mm

Minimaal papierformaat  460 x 640 mm

Maximaal drukformaat 440 x 630 mm

Milieu

Ontworpen met oog voor het milieu. De pers is duurzaam ontworpen en is voorzien van 

energie-efficiënte technologie. Digitaal drukken leidt tot een aanzienlijke vermindering van de 

afvalproductie.

Afdrukkwaliteit

Dankzij de vloeibare ElectroInk-technologie op de HP Indigo en het unieke digitale offsetproces 

zijn afdrukken van de HP Indigo van de hoogste kwaliteit, gelijk aan of zelfs beter dan offset. 

Dankzij de HP IndiChrome on-press methode is het mogelijk CMYK cm te printen. Hierbij 

worden in aanvulling op CMYK de fotokleuren lichtcyaan en lichtmagenta gebruikt. Deze twee 

aanvullende vloeibare inkten zorgen niet alleen voor zachtere overgangen tussen verschillende 

tinten, maar dragen ook bij tot een betere kleurverzadiging en zodoende tot een aanzienlijke 

verbetering van de drukkwaliteit en de levendigheid van de kleuren.

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

algemene
aanleverspecificaties
Afloop en snijtekens

Wij drukken je ontwerp op grote vellen, die vervolgens worden bijgesneden naar het juiste 

formaat van je drukwerk. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het belangrijk om je 

ontwerp 3mm verder door te laten lopen. Dit noemen we afloop. Om precies te zien waar we 

je document zullen snijden, kun je bij het exporteren snijtekens (crop marks) aan je document 

toevoegen.

Transparanties

Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote 

problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten bevatten transparanties. Om 

dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden 

de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het 

drukproces.

Inktdekking

Om vlekken en smetten te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de totale inktdekking 

niet te hoog is. Het liefst niet hoger dan 250%. De totale inktdekking is de opbouw van de 4 

drukkleuren (CMYK). Bijvoorbeeld: Cyaan: 100%, Magenta: 50%, Yellow 50%, Black 100% heeft 

een totale inktdekking van 300%, en is dus te hoog.

Afstand tot rand

We adviseren om teksten en objecten zo’n 5mm van de rand af te zetten. Hiermee zorg je 

ervoor dat dit niet te dicht tegen de rand aan komt te staan, wat er natuurlijk veel beter uit ziet.

Fonts en Lettertypes

Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren (outlines) voordat je je bestand 

exporteert naar PDF. Op deze manier kunnen er geen fouten met het lettertype ontstaan, 

omdat teksten hiermee worden omgezet naar objecten. Fonts insluiten is ook geen probleem, 

mits ze goed worden ingesloten.

Resolutie / kwaliteit

Wij adviseren je om alle afbeeldingen op 300 DPI te maken, maar zeker niet minder dan 225 

DPI. Hiermee voorkom je dat je afbeeldingen pixelig of onscherp worden.

Kleurgebruik

Onze persen drukken in full-colour (CMYK). Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk dat 

alle bestanden in full-colour worden aangeleverd. Dus RGB kleuren moeten omgezet worden 

naar CMYK. Pantone kleuren kunnen automatisch op de pers worden omgezet, helaas is het 

resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

PDF

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

algemene
aanleverspecificaties
Afloop en snijtekens

Wij drukken je ontwerp op grote vellen, die vervolgens worden bijgesneden naar het juiste 

formaat van je drukwerk. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het belangrijk om je 

ontwerp 3mm verder door te laten lopen. Dit noemen we afloop. Om precies te zien waar we 

je document zullen snijden, kun je bij het exporteren snijtekens (crop marks) aan je document 

toevoegen.

Transparanties

Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote 

problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten bevatten transparanties. Om 

dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden 

de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het 

drukproces.

Inktdekking

Om vlekken en smetten te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de totale inktdekking 

niet te hoog is. Het liefst niet hoger dan 250%. De totale inktdekking is de opbouw van de 4 

drukkleuren (CMYK). Bijvoorbeeld: Cyaan: 100%, Magenta: 50%, Yellow 50%, Black 100% heeft 

een totale inktdekking van 300%, en is dus te hoog.

Afstand tot rand

We adviseren om teksten en objecten zo’n 5mm van de rand af te zetten. Hiermee zorg je 

ervoor dat dit niet te dicht tegen de rand aan komt te staan, wat er natuurlijk veel beter uit ziet.

Fonts en Lettertypes

Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren (outlines) voordat je je bestand 

exporteert naar PDF. Op deze manier kunnen er geen fouten met het lettertype ontstaan, 

omdat teksten hiermee worden omgezet naar objecten. Fonts insluiten is ook geen probleem, 

mits ze goed worden ingesloten.

Resolutie / kwaliteit

Wij adviseren je om alle afbeeldingen op 300 DPI te maken, maar zeker niet minder dan 225 

DPI. Hiermee voorkom je dat je afbeeldingen pixelig of onscherp worden.

Kleurgebruik

Onze persen drukken in full-colour (CMYK). Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk dat 

alle bestanden in full-colour worden aangeleverd. Dus RGB kleuren moeten omgezet worden 

naar CMYK. Pantone kleuren kunnen automatisch op de pers worden omgezet, helaas is het 

resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

algemene
aanleverspecificaties
Afloop en snijtekens

Wij drukken je ontwerp op grote vellen, die vervolgens worden bijgesneden naar het juiste 

formaat van je drukwerk. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het belangrijk om je 

ontwerp 3mm verder door te laten lopen. Dit noemen we afloop. Om precies te zien waar we 

je document zullen snijden, kun je bij het exporteren snijtekens (crop marks) aan je document 

toevoegen.

Transparanties

Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote 

problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten bevatten transparanties. Om 

dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden 

de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het 

drukproces.

Inktdekking

Om vlekken en smetten te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de totale inktdekking 

niet te hoog is. Het liefst niet hoger dan 250%. De totale inktdekking is de opbouw van de 4 

drukkleuren (CMYK). Bijvoorbeeld: Cyaan: 100%, Magenta: 50%, Yellow 50%, Black 100% heeft 

een totale inktdekking van 300%, en is dus te hoog.

Afstand tot rand

We adviseren om teksten en objecten zo’n 5mm van de rand af te zetten. Hiermee zorg je 

ervoor dat dit niet te dicht tegen de rand aan komt te staan, wat er natuurlijk veel beter uit ziet.

Fonts en Lettertypes

Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren (outlines) voordat je je bestand 

exporteert naar PDF. Op deze manier kunnen er geen fouten met het lettertype ontstaan, 

omdat teksten hiermee worden omgezet naar objecten. Fonts insluiten is ook geen probleem, 

mits ze goed worden ingesloten.

Resolutie / kwaliteit

Wij adviseren je om alle afbeeldingen op 300 DPI te maken, maar zeker niet minder dan 225 

DPI. Hiermee voorkom je dat je afbeeldingen pixelig of onscherp worden.

Kleurgebruik

Onze persen drukken in full-colour (CMYK). Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk dat 

alle bestanden in full-colour worden aangeleverd. Dus RGB kleuren moeten omgezet worden 

naar CMYK. Pantone kleuren kunnen automatisch op de pers worden omgezet, helaas is het 

resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. We kennen het Adobe pakket op ons 

duimpje dus samen komen we er vast uit! Mail naar info@peterprint.nl of bel met 088-2211500.

algemene
aanleverspecificaties
Afloop en snijtekens

Wij drukken je ontwerp op grote vellen, die vervolgens worden bijgesneden naar het juiste 

formaat van je drukwerk. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het belangrijk om je 

ontwerp 3mm verder door te laten lopen. Dit noemen we afloop. Om precies te zien waar we 

je document zullen snijden, kun je bij het exporteren snijtekens (crop marks) aan je document 

toevoegen.

Transparanties

Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote 

problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten bevatten transparanties. Om 

dit te voorkomen, zorg je ervoor dat je het bestand opslaat als PDFx1a:2001. Hiermee worden 

de transparanties netjes afgevlakt en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het 

drukproces.

Inktdekking

Om vlekken en smetten te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de totale inktdekking 

niet te hoog is. Het liefst niet hoger dan 250%. De totale inktdekking is de opbouw van de 4 

drukkleuren (CMYK). Bijvoorbeeld: Cyaan: 100%, Magenta: 50%, Yellow 50%, Black 100% heeft 

een totale inktdekking van 300%, en is dus te hoog.

Afstand tot rand

We adviseren om teksten en objecten zo’n 5mm van de rand af te zetten. Hiermee zorg je 

ervoor dat dit niet te dicht tegen de rand aan komt te staan, wat er natuurlijk veel beter uit ziet.

Fonts en Lettertypes

Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren (outlines) voordat je je bestand 

exporteert naar PDF. Op deze manier kunnen er geen fouten met het lettertype ontstaan, 

omdat teksten hiermee worden omgezet naar objecten. Fonts insluiten is ook geen probleem, 

mits ze goed worden ingesloten.

Resolutie / kwaliteit

Wij adviseren je om alle afbeeldingen op 300 DPI te maken, maar zeker niet minder dan 225 

DPI. Hiermee voorkom je dat je afbeeldingen pixelig of onscherp worden.

Kleurgebruik

Onze persen drukken in full-colour (CMYK). Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk dat 

alle bestanden in full-colour worden aangeleverd. Dus RGB kleuren moeten omgezet worden 

naar CMYK. Pantone kleuren kunnen automatisch op de pers worden omgezet, helaas is het 

resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

Kom je er toch niet helemaal uit? Bel of mail ons gerust even. Samen lukt het ons vast! 

Mail naar bouwtekeningen@wihabo.nl of bel met (073) 534 07 00.
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