AANLEVERSPECIFICATIES QS GRAPHICS:
Voor de productie van grootformaat posterwerk of kleinformaat printwerk kunt u een .PDF
of .JPEG aanleveren. Andere bestandsformaten alleen in overleg.
OPSLAGMEDIA
Gelieve de bedrijfsnaam te vermelden bij uw FTP upload of digitale opslagmedia.
BESTANDEN DIGITAAL VERSTUREN
-Kleinformaat printwerk:
* print@qs.nl (vestiging Sittard)
* print@maastricht.qs.nl (vestiging Maastricht)
* print@roermond.qs.nl (vestiging Roermond)
-Grootformaat printwerk/ technische documenten:
* plot@qs.nl (vestiging Sittard)
* plot@maastricht.qs.nl (vestiging Maastricht)
* plot@roermond.qs.nl (vestiging Roermond)
-XL printing
*verkoop@qs.nl
Indien u bestanden digitaal aanlevert, zorg er dan voor dat de opdrachtbon, de controle prints
en/of .JPEG van een schermafbeelding bijgeleverd wordt.
FONTS / LETTERTYPES
Let erop dat bij het aanmaken van een .PDF de lettertypes worden ingesloten.
PROEFPRINT
U dient bij het aanleveren van uw digitale bestanden altijd een proefprint mee te leveren. Aan de hand
hiervan kunnen wij controleren of uw werk goed uit onze printer `rolt`. Zonder een proefprint kunnen wij
dit niet garanderen. Bent u niet in de gelegenheid zelf een proefprint te maken, geef dit dan aan bij de
opdracht. Wij zullen dan een proefprint maken en deze ter goedkeuring aanbieden. Informeer vooraf naar
de mogelijkheden/kosten.
OPMAAK FORMAAT/ RESOLUTIE POSTERWERK
Bestanden hoeven niet op ware grootte opgemaakt c.q. aangeleverd te worden. Wij vergroten de file naar
het door u opgegeven eindformaat, mits de resolutie van het aangeleverde bestand hoog genoeg is.
Minimale resolutie op het eindformaat is 100 dpi. Indien u dus 2 maal zo klein aanlevert moet de resolutie
200 dpi zijn.
RESOLUTIE PRINTWERK KLEINFORMAAT
Printwerk in kleur:
minimaal 200 dpi
Printwerk in zwart/wit: minimaal 200 dpi
FORMATEN PRINTEN A4 / A4+ / A3 / A3+
A4 - formaat 21 x 29,7 cm - witmarge 2 mm rondom
A3 - formaat 29,7 x 42 cm - witmarge 2 mm rondom
Indien het A4 en/of A3 formaat aflopend geprint wordt, zal er bij het schoonsnijden altijd circa 1 mm van
de 29,7 zijde vervallen.
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