Bestanden aanleveren B2B

KABOON
Kempenlaan 57 - 2300 Turnhout

GELEGENHEIDSDRUKWERK
Wij bieden een drukservice aan voor grafisch ontwerpers met dezelfde service als naar onze eigen
klanten toe. Ben je geïnteresseerd om met ons samen te werken? Gelieve dan onderstaande
richtlijnen aan te houden voor een vlotte samenwerking.

1. BESTANDEN VERSTUREN
Bestanden worden verstuurd naar info@kaboon.be
Gelieve duidelijk te vermelden in de mail: aantallen, formaat, met foliedruk, …
U krijgt van ons een bevestigingsmail.
Wenst u graag een prijsofferte?
Gelieve dit duidelijk te vermelden in de mail voor u een bestelling plaatst!

2. TERMIJN AFHALING / VERZENDING BESTELLING
GEBOORTEDRUKWERK
Bij aanlevering voor 14u dezelfde dag, anders de eerstvolgende werkdag.
Met foliedruk (op kleur) bij aanlevering voor 12u dezelfde dag, anders de eerstvolgende werkdag.
Op zondag wordt er niet gedrukt en geven we de mogelijkheid om maandagvoormiddag af te halen.
OVERIG DRUKWERK: 1 week na goedkeuring bestanden
- gelegenheidsdrukwerk voor huwelijk, communie, lentefeest, bedrijven, …
- stickers, wikkels, labels en doosjes
Wenst u speciaal papier dat we moeten bestellen dan kan de levertermijn oplopen tot 2 weken
aangezien we dan afhankelijk zijn van de papierleverancier. Voor geboortekaarten wordt
aangewezen om dit tijdig door te geven zodat het papier op voorhand besteld kan worden.

3. EIGENSCHAPPEN BESTAND
Gelieve uw bestanden in PDF-formaat aan te leveren.
Om alles vlot te laten verlopen moeten de bestanden aan bepaalde eigenschappen voldoen:
- De kleurenindeling moet in cmyk-modus staan, NIET in rgb-modus
- De bestanden (bv. voor- en achterkant) moeten per pagina in een aparte pdf-file aangeleverd
worden aangezien indesign enkel de eerste pagina vanuit pdf registreert
- Voor de beelden raden wij u een minimale resolutie van 300 dpi aan
- Voorzie een afloop (bleed) van 0,3 cm
- Vermijd om andere tekens dan snijtekens (zelfs deze zijn optioneel) aan te duiden
- Alle gebruikte fonts moeten in contouren gezet worden of worden meegeleverd met de bestanden
- Zet op de volledige grootte van het bestand (incl. afloop) een gevulde witte kader op de
achtergrond zodat indesign het bestand volledig kan registreren. Doe je dit niet zal indesign enkel het
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beeld dat in je werkvlak staat herkennen en kunnen we hiermee niet aan de slag. (bv. het bestand is
10 cm maar de tekst / afbeelding maar 5cm neemt indesign de afmeting van 5cm)
Heeft u nog bijkomende vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

4. EIGENSCHAPPEN FOLIEDRUK
Alle bovenstaande eigenschappen voor de opmaak van een bestand moet aangehouden worden.
De tekst / afbeeldingen die in foliedruk moeten komen, zet je in een apart bestand.
Graag ook nog een totaalbeeld meesturen.
- Indien de tekst /afbeeldingen niet overlapt met een kleur dien je deze in 100% cmyk te zetten (c100
m100 y100 k100) voor de beste kwaliteit te garanderen.
- Indien de tekst/afbeeldingen overlapt met een kleur dien je deze in zwart te zetten (c0 m0 y0 k100).
We gebruiken dan laminaat tussen de kleur en folie.

5. STANDAARD AFMETINGEN
Hou rekening met onze standaardafmetingen (zie prijslijst) bij de opmaak van jullie
gelegenheidsdrukwerk. Zo kunnen we een vlotte service bieden.
Afwijken van deze standaardafmetingen is mogelijk in samenspraak.

6. CONTROLEREN
Uw aangeleverde bestanden worden vervolgens aan een grondige controle onderworpen, om zo
kwalitatief drukwerk te kunnen afleveren.
Elke vastgestelde afwijking wordt u meegedeeld waarna u de aangepaste versie kan doorsturen.
Er is standaard één correctieronde voorzien.

7. VALIDEREN
U bevestigt, wij drukken, werken af en leveren zoals voorheen afgesproken.
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Wat betekent afloop?
Afloop (ook 'bleed' genoemd) betekent dat jouw achtergrond aan alle kanten
3mm groter is dan het eindresultaat. Deze 3mm zullen we er af snijden om witte
randen te voorkomen (bv. je bestelt een kaart 12*12cm dan is het correct
aangeleverd bestand 12,6*12,6cm).

Wat betekent CMYK (Fullcolor)?
Bij professionele designprogramma's kun je ervoor kiezen om het document op
te bouwen uit cmyk. Dit is een andere kleuropbouw dan jouw
beeldschermkleuren (rgb). Wanneer een rgb-bestand omgezet wordt naar cmyk
kan er kleurverandering ontstaan.

Wat betekent DPI/Resolutie?
Dpi (resolutie) staat voor 'Dots per inch'. Het is een term waarmee de kwaliteit
en scherpte van een beeld wordt uitgedrukt. Hoe Hoger de resolutie, hoe meer
beeldpunten er zijn en hoe scherper de afbeelding zal zijn. De resolutie van
internet afbeeldingen zijn vaak 72 dpi, de resolutie van een te drukken bestand
dient ongeveer 300 dpi te zijn. Je kunt dit zelf controleren door het bestand in te
zoomen op 200%. (bij een visitekaartje 600%)

Welke programma's raden jullie aan om een opmaak te verzorgen?
De programma's Adobe InDesign, Adobe Illustrator en Adobe Photoshop zijn de
meest geschikte programma's voor opmaak van drukwerk. Uiteraard zijn er nog
vele andere programma's om een drukklaar bestand te maken, het belangrijkste
is dat je jouw bestand aanlevert als een drukklaar document in pdf.

Waarom ziet het drukwerk er anders uit dan het document op mijn beeldscherm?
Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat een beeldscherm gebruik maakt van rgbkleuren. Drukwerkkleuren zijn opgebouwd uit cmyk. Hierdoor kunnen
kleurverschillen ontstaan.
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DIGITALE FOLIEDRUK
Wilt u net dat tikkeltje extra?
Dan is foliedruk misschien een meerwaarde voor jou gelegenheidsdrukwerk.
Onze foliedruktechniek werkt als volgt:
- Alle tekst en afbeeldingen die veredeld dienen te worden drukken we in 100% cmyk
- Het drukwerk gaat door de foliedrukmachine waardoor de folie hecht aan de zwarte inkt
- Het overig beeldmateriaal in full color wordt daarna r/v bijgedrukt
Staat de foliedruk op een gekleurd beeld?
Dan dienen we een stap extra in te bouwen, de lamineerlaag.
- Alle full color tekst en afbeeldingen worden recto - verso gedrukt
- Het drukwerk wordt met een speciale laminaat gelamineerd waarop de folie zal hechten
- We drukken alle tekst en afbeeldingen die veredeld dienen te worden in 100% zwart
- Het drukwerk gaat door de foliedrukmachine waardoor de folie hecht aan de zwarte inkt
Hierna worden de kaarten / drukwerk op maat versneden en indien nodig een rillijn gezet.

STANDAARD PAPIERSOORTEN
- Plano mat: witte papiersoort, mat, geen reliëf, ideaal voor een moderne look, 300gr
- Digigold silk: melkachtige papiersoort, silk, geen reliëf, ideaal voor full color, 350gr
- Biotop 3: natuurwit - offwhite, geen reliëf, 300gr
- Mohawk: eierschaal - offwhite, reliëf, luxe uitstraling, 324gr
- Majestic classic digital: parelmoer wit, 290gr
- Natural evolution: wit, glad-mat, reliëf, stevig opgedikt papier, 350gr maar lijkt op 400gr (+ € 0,15)
- Multiloft: wit, mat, geen reliëf, stevig kartonnage, 600 gr (+ € 0,50)
- andere papiersoorten op aanvraag

MULTILOFT - 600 GRAM
Graag een stevige (dikke) kaart, dan is multiloft-papier de oplossing voor de digitale drukpers.
Het beeld wordt recto gedrukt op twee vellen en daarna onder hoge druk tegen elkaar geperst.
De kaarten worden hierna op maat versneden.
Deze techniek is mogelijk voor alle enkele kaarten.
Het is niet mogelijk in combinatie met foliedruk op full color beeld aangezien we dan een
laminaatlaag nodig hebben waardoor de vellen niet meer aan elkaar kunnen hechten.

