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Algemene aanleverspeciﬁcaties JFK

Formaat exclusief aﬂoop
Aﬂoop rondom pagina
Kleurproef

Snijtekens
Paskruizen
Resolutie beelden
Kleuropbouw

Letterfonts
Setting

Enkele pagina / Single page

210 x 274 mm staand
3 mm
Bijgeleverde kleurproeven dienen te zijn vervaardigd volgens, ISO Coated Web
proﬁel. Kleurenprints worden niet geaccepteerd als kleurreferentie.
Het aanleveren van kleurproeven is niet verplicht.
Verplicht, 3 mm buiten afsnede
Verboden
300 DPI (afbeeldingen lager dan 150 DPI zijn niet toelaatbaar)
CMYK (RGB-bestanden moeten door ons worden omgezet in CMYK, hierdoor
kunnen kleurafwijkingen ontstaan waarvoor wij geen aansprakelijkheid
accepteren)
Alle letterfonts dienen te zijn bijgevoegd of alle tekst dient te worden omgezet
naar lettercontouren
PDF/X-1a:2001, FOGRA 27 of 39
274 mm

Page size without bleed
Bleed
Colour proof

Cutting and folding marks
Paskruizen
Resolutie beelden
Kleuropbouw
Letterfonts
Setting

210 x 274 mm portrait
3 mm
Bijgeleverde kleurproeven dienen te zijn vervaardigd volgens, ISO Coated Web
proﬁel. Kleurenprints worden niet geaccepteerd als kleurreferentie.
Het aanleveren van kleurproeven is niet verplicht.
Required, 3 mm distance outside page size
Forbidden
300 DPI (images lower than 150 DPI are not allowed)
CMYK (RGB-ﬁles will be translated to CMYK, as a result of this process diﬀerences in colour may occur for which we do not accept liability)
All letterfonts must be encolsed in the ﬁle or letter outlines must be used
PDF/X-1a:2001, FOGRA 27 or 39

210 mm
216 mm

280 mm

Spread binnenwerk / Spread inside pages

274 mm

210 mm

210 mm
426 mm

280 mm

Openingsspread met ﬂap links / Opening spread with ﬂap on le� side

2 x 6 mm beeld valt weg in de platrilbelijming, het beeld op de linker pagina en de rechter pagina moet
dienovereenkomstig naar buiten worden geplaatst om 12 mm beeldverlies te voorkomen
2 x 6 mm of the image will disappear because the ceasing and glueing of the cover and inside.
The images on the le� and the right page must be accordingly positioned to the outside of the pages to
prevent the loss of image.

274 mm

198 mm

207 mm
621 mm

210 mm

280 mm

Sluitingsspread met ﬂap rechts / Closing spread with ﬂap on right side

2 x 6 mm beeld valt weg in de platrilbelijming, het beeld op de linker pagina en de rechter pagina moet
dienovereenkomstig naar buiten worden geplaatst om 12 mm beeldverlies te voorkomen
2 x 6 mm of the image will disappear because the ceasing and glueing of the cover and inside.
The images on the le� and the right page must be accordingly positioned to the outside of the pages to
prevent the loss of image.

274 mm

210 mm

207 mm

621 mm

199 mm

280 mm

