
Inrichting van openbare ruimte. Buitengewoon compleet.

Aanleverspecificaties VERHEES PRODUCTS
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Specificaties 
Onderstaand treft u specificaties t.b.v. de juiste aanlevering van bestanden. Deze zijn noodzakelijk voor een 
correcte verwerking van uw bestelling of aanvraag.

• Bij alle correspondentie uw bedrijfsgegevens, het materiaal, formaat, dikte, aantal en eventueel  
kleurnummers (RAL ,CMYK of PMS) vermelden.

• Voor graveren, frezen, lasersnijden of markeren altijd vectorbestanden aanleveren. EPS, AI, DXF of 
DWG zijn de gewenste extensies. PDF is in principe ook mogelijk alleen let er wel op dat hier bruikbare 
vectorcontouren in staan!

• Voor het snijden en graveren van meerdere artikelen graag zoveel mogelijk panelen of plaatjes in één 
bestand (pagina) aanleveren.

• Kleine tekst opgemaakt in Autocad welke gegraveerd dient te worden graag zetten met een single line 
lettertype (RomanS of ISOCP).

• Het bestand altijd schaal 1 op 1 aanleveren, met daarin alleen de contouren welke wij nodig hebben.
• Voor een reeks gegraveerde type plaatjes graag de tekst aanleveren in een Excel bestand.  

Plaatjes per rij en de regels verdeeld in kolommen.
• Drukwerk dient op stand met referentiepunten aangeleverd te worden.
 
 
Voor sublimatie graag de volgende punten in acht nemen 

• Voor het sublimeren hebben wij een afloop (bleeding) nodig van 2 mm!
• Voor het positioneren van plaatjes zonder achtergrondkleur hebben we een contourlijn nodig  

welke 2 mm van de kant af staat of een contourlijn die rondom 2mm groter is.
• Voor strakke teksten en lijnen is het altijd beter om vector bestanden aan te leveren.  

Gewenste extensies zijn EPS, AI, PDF, DXF of DWG.
• Om kleuren zo exact mogelijk naar wens te maken graag PMS (solid coated) kleuren in de opmaak 

gebruiken.
• Let wel, een EPS of AI-bestand graag opslaan voor Windows en de tekst graag omzetten naar  

contouren.
• De resolutie van een pixel-bestand moet minimaal 300 dpi zijn. Gewenste extensies zijn JPG of TIF,  

het liefst zonder compressie.

Informatie 
Bij onduidelijkheden graag even bellen (0411-633104) of een mailtje sturen (info@verheesproducts.nl).


