Opmaakspecificaties A6 prints
105 mm

Printmarges

Voordat u begint
Leest u eerst de aanleverspecificaties op de website goed door en
bekijkt u deze opmaakinstucties
voordat u met een ontwerp begint.
Voordat wij met printen beginnen
wordt uw ontwerp door ons
gecontroleerd. Bij afwijkingen zal
contact met u worden opgenomen
zodat u de gelegenheid krijgt uw
ontwerp aan te passen.
Imago kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor teleurstellend resultaat
wanneer uw ontwerp niet voldoet aan
onze specificaties.

Papierformaat

148,5 mm

A6 (105mm x 148,5mm)

Printmarges
Houdt rekening met de juiste
printmarges voor zwart/wit en kleur,
zie Aanleverspecificaties op website.

Kleuren
Voor het beste resultaat, kleuren
aanleveren in CMYK. Wanneer
kleuren worden aangeleverd in RGB
kunnen kleurafwijkingen ontstaan.

Pdf-bestanden
Pdf-bestand aanleveren in juiste
afdrukformaat: A6 (105x148,5mm).
Fonts dienen in de pdf te worden
ingesloten.

Resolutie
Resolutie van afbeeldingen en foto’s
min. 150dpi tot max. 600dpi.

Zie pagina 2 voor verschillende manieren
van aanleveren met het bijbehorende
eindresultaat.
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Na printen
(1A4 = 4A6)

148,5 mm

(met marges)

100%

na snijden

297 mm

1

Eindformaat

snijden

105 mm

105 mm

210 mm

extra optie
marges schoon
snijden

Na printen
(1A4 = 4A6)

verschalen
± 98%

297 mm

148,5 mm

(zonder marges)

Eindformaat
na snijden (ca.)

(schoon)
snijden

105 mm

142 mm

Uw ontwerp

2

148,5 mm

Uw ontwerp

100 mm
210 mm

Let op! Wanneer u de marges wilt laten schoon snijden, teksten en
andere belangrijke items niet tot aan de rand van het ontwerp zetten.

Snijden

Snijden

fout

goed
Wanneer u exact A6 (105x148,5mm) randloos geprint wilt hebben
(zonder witranden) dan dient u het ontwerp rondom 1mm groter aan
te leveren (107x150,5mm). Deze afloop (bleed) van 1mm wordt bij
het snijden eraf gesneden. Wanneer u de opdracht op deze manier
geprint wilt hebben dient u dit in het opmerkingsveld in de 3e stap
van het bestelproces aan te geven. De printkosten worden in dit
geval 25% hoger + snijkosten.

150,5 mm

3

148,5 mm

105 mm

107 mm

1mm afloop (bleed)
Snijtekens zijn alleen
nodig wanneer er geen
duidelijke rand van het
ontwerp zichtbaar is. Bij
dit voorbeeld zijn ze dus
overbodig.

Snijranden

(niet in ontwerp zetten)

Let op! Teksten en andere belangrijke items niet tot aan de snijrand zetten.
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