
Bestand specificaties
Voorkeur voor Illustrator bestanden  
met gelinkte, niet ingesloten Photoshop   
bestanden.
Aanbevolen resolutie minimaal 300 dpi   
op het werkelijke formaat.
Gecontouriseerde of levende tekst    
inclusief alle fonts.
Bij artwork in CMYK dienen alle
ongebruikte kleuren uit de bestanden
verwijderd te zijn.  
Bij gebruik van PMS kleuren dienen   
deze goed gedefinieerd te zijn. 
Eventuele stansvorm en witvorm in    
aparte lagen zetten.

Afwijkende specificaties 
Het is mogelijk artwork aan te leveren dat 
afwijkt van bovenstaande specificaties. De 
praktijk wijst echter uit dat bij de verwerking 
van deze data extra DTP tijd nodig kan zijn 
om de bestanden drukgereed te maken. Deze 
uren zullen dan in rekening gebracht worden. 
Als dit nodig is, informeren wij de opdracht-
gever hierover vooraf.

Aanbeveling
Bouw artwork in lagen op (bijvoorbeeld in 
Adobe Illustrator en Photoshop), zodat een 
eventuele wijziging sneller doorgevoerd kan 
worden.

Artwork kan aangeleverd worden in
Illustrator
Photoshop
PDF
ArtPro

Wij werken zoveel mogelijk met de laatste 
versie van bovenstaande programma’s.

Wijze van aanleveren
E-mail (indien de bestanden niet te groot   
zijn)
FTP: Stuur een downloadlink of stuur de   
inloggegevens van uw FTP server. 
CD / DVD  
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Artwork specifications

File specifications
• We prefer Adobe Illustrator files with
 Photoshop bitmap files linked and not   
 embedded. Images may be supplied separately.
• We recommend a minimum resolution of  
 300dpi for the bitmap at placed size.
• Include all used fonts or outline all text.
• All unused or irrelevant colours and/or   
 layers must be removed from artwork in   
 CMYK colours.
• Pantone or spot colours must be properly  
 specified. 
• Any cutter guides, backing whites,
 varnishes etc. must be placed in separate  
 layers.

Alternative file formats 
You can deliver artwork in formats other than 
specified above, but experience shows that 
additional DTP processing time may be 
required in making these files ready for print. 
Volkers will inform the customer in advance if 
additional hours are to be charged as a result.

Recommendation
Please structure the artwork and images in 
layers (for example in Adobe Illustrator and 
Photoshop) for quick and efficient corrections.

The following formats will be accepted
• Illustrator
• Photoshop
• PDF
• ArtPro

Volkers operates as much as possible with the 
latest releases of the above software.

Delivery details
• By e-mail to your designated contact person  
 (unless the files are too big).
• Via FTP: Send a downloadlink or send the  
 login details of your FTP server.
 Or contact Volkers Account Management to  
 receive login credentials and instructions 
 to be able to upload files directly on the   
 Volkers server.
• On CD / DVD 
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T: + 31 (0)33 247 29 72
F: + 31 (0)33 247 29 77
E: info@volkers.nl
www.volkers.nl

Visiting address
Volkers bv
Watergoorweg 67
3861 MA Nijkerk

Post address
Volkers bv
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Mockups Flexo plates
and sleeves

Project
Management

Volkers
Connect

LithographyDesign

pag. 1/2

Packaging Partners BV 
Persephonéstraat 3-05
5047 TT  Tilburg, Nederland
T +31 (0)13 578 45 00
info@packagingpartners.nl
www.packagingpartners.nl



Minimum positieve tekstgrootte: 
Minimum negatieve tekstgrootte: 
Minimum positieve lijndikte: 
Minimum negatieve lijndikte: 
Contourlijn: 
Trapping: 
Lineatuur:
Rasters: 

Scans: 

Tekst: 

Barcode: 

Kleuren: 

Door u te voorzien: 
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5 punt
6 punt
0.2 mm
0.3 mm
0.3 mm
0.2 – 0.3 mm
107 lpi
Flexodruk: verlooprasters van 3% tot 100%.
Gebruik voor flexodruk geen rasters onder de 3%. 
Diepdruk: verlooprasters van 0% tot 100%.
Minimum 300dpi voor grijswaarden en 
kleurbeelden minimum 600dpi. 
Voor lijnwerk beide op schaal 100%.
Alle tekst moet gevectoriseerd zijn.
Vermijd kleine beeldelementen zoals tekstlijnen, fijn
gedetailleerde letters, kunnen gemakkelijk beschadigd 
worden op de drukplaat.
Als je negatieve tekst verbruikt, zet deze vet in plaats 
van normaal.
Kleine beeldelementen of teksten komen niet uit in 
meerdere kleuren, kleine lettertypes komen niet uit in 
gerasterde partijen .
Zet geen kleine lettertypes in gerasterde partijen van 
dezelfde kleur.
In de drukrichting en gelimiteerd tot 1 kleur, 
zou in 100% moeten geplaatst worden.
Flexodruk: maximum 8 kleuren.
(inclusief wit, exclusief vernis apparte drukgang)
Diepdruk: maximaal 10 kleuren.
(inclusief wit en vernis)
Gebruik zoveel mogelijk 100% panontekleuren voor 
betere drukresultaten.
Alle fonds en geïmporteerde high res beelden.
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