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Zetspiegel (is document formaat) zonder afloop
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Groen is de zetspiegel, dus afdrukbaar gebied.
Rood gearceerd is de bladspiegel, dus niet afdrukbaar gebied.

Zorg ervoor dat de zetspiegel altijd gecentreerd staat binnen
de bladspiegel. Zetpsiegel formaat = 260 mm x 395 mm. Bladspiegel formaat = 420 mm x 290 mm (is documentformaat)
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Weekend formaat spread in het hart van de krant
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Opmaak:
Resolutie:		
Fonts:			
Steunkleuren:
			
Overdrukken:
Inktdekking:		
			
			
			

Het beste drukresultaat wordt bereikt indien de bestanden 300 DPI zijn.
De lettertypes dienen ingesloten te zijn of omgezet naar lettercontouren.
Op onze drukpers wordt geen gebruik meer gemaakt van steunkleuren.
Wij verzoeken u deze kleuren om te zetten naar CMYK.
Zwarte teksten t/m 16 punten graag op overdrukken zetten. Boven de 16 punten graag op uitsparen zetten.
De maximale totale inktdekking van de vier kleuren is bij krantendruk 240%.
Gebruik bij het omzetten van RGB naar CMYK in Photoshop het profiel ISOnewspaper26v4.icc.
Dit profiel kunt u vinden op: www.hoekstrakrantendruk.nl/aanleveren.
Zwarte teksten en QR codes dienen enkel 100% zwart te zijn en niet opgebouwd uit 4 kleuren.

Foto’s:
Kleuren foto’s:		
Zwart/wit foto’s:		

Deze dienen omgezet te worden naar het juiste profiel, ISOnewspaper26v4.icc.
Deze dienen omgezet te worden naar het juiste profiel, ISOnewspaper26v4_gr.icc.

PDF:
Testpagina: 		
Vanuit de gangbare opmaakprogramma’s kunt u rechtstreeks een pdf exporteren.
			
De juiste PDF instellingen kunt u op onze website www.hoekstrakrantendruk.nl/aanleveren vinden.
			
Alvorens u de definitieve PDF bij ons aanlevert adviseren wij u ruim van te voren een proefexemplaar van 		
			
de PDF ter beoordeling aan ons toe te zenden.
			
			
Voor het aanleveren van een pdf bestand graag de volgende naamgeving aanhouden:
			naamkrant_wkXX.pdf
			Hierbij staat de XX voor het weeknummer. Deze graag altijd met twee cijfers aanduiden. (01,02,10 etc.)
			
Als voorkeur zouden wij het bestand als 1 bestand willen ontvangen.
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Versturen:

Aanleveren:		 E-mail:		
			
FTP-server:
					
					
			
Wetransfer:
					
					
					

prepress@hoekstrakrantendruk.nl
ftp.hoekstrakrantendruk.nl
Inlog naam:
gast
Wachtwoord:
jloahl
Wetransfer.com of klik op het Wetransfer logo hiernaast:
De link kunt u mailen naar prepress@hoekstrakrantendruk.nl
Gelieve na het uploaden via FTP of Wetransfer een
bevestigingsmail sturen naar prepress@hoekstrakrantendruk.nl.

Vragen:
Prepress:		
Tjeerd de Jong
			
Email:		
Planning:		 Wiebe Katt
			
Email:		

Tel: 0527-630250
prepress@hoekstrakrantendruk.nl
tel: 0527-630241
planning@hoekstrakrantendruk.nl

Internet:		 www.hoekstrakrantendruk.nl
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