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Algemene informatie:
De standaard levertijd is 7 werkdagen na ontvangst van goedgekeurd artwork, 
overige levertijden in overleg.
De offerte bieden we aan op basis van beschikbaarheid. Op deze offerte zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

- Aanleveren als PDF, zonder snijtekens of andere printmarkeringen.
- Aanleveren op ware grootte of als 1 op 10 opgemaakt.
- Fonts omzetten naar lettercontouren of het font volledig insluiten.

- Bestandsnaam duidelijk opbouwen, graag als volgt : 
 PROJECT_WAAR of WAT_BxH in CM_MATERIAAL_AFWERKING_AANTAL.pdf.
- Hou de bestandsgrootte zo klein mogelijk, bij grotere bestanden dan

 

  100 MB graag overleggen.
- Graag versturen naar contactpersoon, via we transfer, dropbox of gewoon

 

  in de mail, indien geen gegevens kan het altijd naar info@lenn.eu.
- Gebruik geen overdruk in het bestand! Wij zijn niet verantwoordelijk voor

 

  fouten door overdruk.

Resolutie:
 Deze is afhankelijk van toepassing en zichtafstand. Voor de resolutie van 

uw bestand hebben we de volgende richtlijnen:
Resoluatie van beelden op 100% 
- Zichtafstand tot 5 mtr: 100 dpi
- Zichtafstand tussen 5 en 10 mtr: 50 dpi

Zichtafstand groter dan 10 mtr: 30 dpi

van LENN 2.0

1 cm afloop/bleed Schoongesneden formaat

Artwork met afloop/bleed

Het kan voorkomen dat bij uw project een afwijkende aanleverwijze gevraagd wordt. 
Uw contactpersoon bij LENN zal u daarover informeren.  

- 1cm afloop rondom, bij alle materialen.

- 

Afwerking:
Alle kleurstalen hieronder moeten als steunkleur zijn verwerkt in een 
aparte laag:
- In vorm gesneden kleurstaal: CutContour - 100% Magenta.  
- Boorgaten kleurstaal: CutContour - 100% Magenta. boorgaten op

gewenste diameter en juiste positie. 
- Rillen kleurstaal: Crease - 100% Cyaan 100% Yellow. (geen stippenlijn

gebruiken).  
- V-Cut kleurstaal: V-Cut - 100% Yellow.  

Overig:
- Positie teksten en logo’s, minimaal 10cm van de kanten vanwege 

confectie van pezen, tunnels en zoomen.
- Snijteksten dienen minimaal 1cm hoog te zijn. 
- Dubbelzijdig - voorzijde en achtezijde vermelden in bestandsnaam. 


