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PANACHE OPMAAK EN AANLEVERING BESTANDEN 
 
Bestanden dienen aangeleverd te worden in PDF. Originele opmaak bij voorkeur in 
Adobe Illustrator. 
 
 
Fonts (lettertypen) steeds omzetten naar letteromtrekken (outline). 
Logo’s dienen steeds als vectorbestanden opgestuurd te worden. 
Indien de vectorbestanden bitmaps bevatten, moeten deze in het document worden 
gezet en het mag niet eraan worden gelinkt. 
 
Foto’s dienen minimaal 300 dpi te zijn op ware grootte voor producten binnengebruik 
(roll ups) en kleine panelen (tot A4).  
Voor buitengebruik, bv. Grote spandoeken kan een resolutie vanaf 100 tot 150 dpi 
volstaan, afhankelijk van de zichtafstand. 
 
Voor digitale printing: opmaak in CMYK. 
Voor zeefdruk: PMS.  
Geef uw kleurnummers door in Pantone kleuren. Bij quadri bedrukking zijn geen exacte 
pantone kleuren mogelijk, alleen op aanvraag (quadri + 1 kleur). 
Fijnste lijnen dienen min. 1,5 mm dik te zijn. 
 
Voor de afmetingen dient het bestand steeds in de juiste verhoudingen en exacte  
afmetingen (B x H) opgemaakt te worden. 
Voor roll ups: de afmeting van de banner +10 cm extra onderaan (verdwijnt in de rol). 
Geen afloop of snijlijnen! 
 
Voor de beachvlaggen en displaysystemen dient u uw bestanden op te maken in de 
daarvoor door ons aangeleverde templates (ook te vinden op de website). Dit is een 
vectorbestand dat u kan uitvergroten. 
Rekening houdend met de stiksels en omzomingen dient u een overlap te maken indien 
dit aangegeven is in de template. 
 
Naast het originele bestand vragen wij u steeds een lage resolutie pdf/jpg bestand bij 
te sturen. 
 
Doorsturen bestanden: 
Tot 6 MB kan dit via email naar prepress@panachemedia.be 
Grotere bestanden kan u makkelijk versturen via: 
https://www.wetransfer.com  
Vul ons email adres in: prepress@panachemedia.be  
Voeg uw files (tot 2 GigaByte) toe en vermeld steeds uw gegevens in de message box. 
Voor verdere vragen kan u terecht op prepress@panachemedia.be of 02 304 76 63 
 


