+print

Vescom helpt graag bij het realiseren van creatieve
doelen. Hieronder een algemene uitleg en een aantal
praktische tips voor het aanleveren van bestanden.

pixel bestanden

vector bestanden

Een pixel bestand is een fotografische afbeelding. Deze bestaat uit
een verzameling van punten, genaamd pixels. Iedere pixel is een
klein gekleurd vierkantje. Van honderden of duizenden rijen van
deze vierkantjes maakt de computer een afbeelding.

Een vector bestand is een grafische afbeelding. Het heeft geen
pixels. Een vector berust op een wiskundige formule. Hierin staat
informatie van de punt positie, locatie en lijn lengte. Je kunt een
vector afbeelding vergroten tot elke grootte zonder dat het beeld in
kwaliteit verliest en/of onscherp wordt!

— Voorbeelden

van pixel bestanden: foto’s van camera’s of gsm’s,
scans van foto’s,
scans van illustraties
— Bestandsformaat: jpg/.jpeg,

.tiff,
.raw, .psd
— Bewerken met Adobe Photoshop

raster/pixel

— Voorbeelden van vector bestanden: Geometrische afbeeldingen, logo’s en iconen,
grafisch design, typografie
— Bestandsformaat: .ai,
 .eps, .pdf
— Bewerken met Adobe Illustrator

vector

combineren pixel en vector bestand

aanleverspecificaties +print

Wil je een pixel bestand combineren met een vector bestand?
Bijvoorbeeld door een (zelf gemaakte of aangekochte) foto te
bewerken door er tekst of een logo over te plaatsen, of van een
dessin te voorzien. Dat kan! Let wel: De foto blijft altijd een pixel
bestand en de toegevoegde bewerking (tekst, logo of dessin) altijd
een vector bestand.

— Pixel bestanden: minimum van 300 dpi, schaal 1:10, Adobe
Photoshop (PSD, JPG, TIFF, PDF) bestand.
— Vector bestanden (lijnen, logo’s, tekst, etc.), Adobe Illustrator
(AI, EPS, PDF) bestand.
— Combinaties van vector en pixel bestanden: Adobe Illustrator
(AI, PDF) bestand.
— Lever de bestanden aan via de Vescom FTP server of gebruik
een download en upload service (We Transfer of Dropbox).
— Geef ons - indien mogelijk een voorbeeld op schaal (1:20) dat
de afbeeldingen, kleur, schaal, lettertype en lay-out laat zien.
— Bij de 1LM testprint altijd de originele wandmaten meegeven!

Zo ga je te werk: bewerk eerst de foto in Photoshop en open deze
daarna met Illustrator. Voeg in Illustrator pas de tekst, het logo of
dessin toe.
Let op: Pixelbestanden zijn alleen te bewerken in Photoshop. Je
kunt ze wel openen in illustrator en ook opslaan als illustrator
bestand, maar feitelijk is het dan een vectorbestand met pixelinhoud. Dat betekent dat je het bestand niet kunt vergroten zonder
dat je kwaliteit verliest.

— Zorg altijd dat het lettertype is opgeslagen in letteromtrekken
of stuur ons het lettertype. (.TTF bestand)
— Voeg altijd de originele afbeeldingen toevoegen in het PDF
bestand, of stuur de gekoppelde bestanden los mee.
print in CMYK
We printen altijd in CMYK, met kleurprofiel Coated FOGRA 39.

raster/p

voorbeeld pixel afbeeldingen
Deze afbeeldingen zijn aangeleverd op 300 DPI. De uitvergroting
is op 30 DPI en laat de ware grootte zien. Dit hanteren wij als
richtlijn en als minimale eis voor een goede kwaliteit print. Heeft u
twijfels over de printkwaliteit, dan adviseren we altijd een testprint.
let op
300 dpi schaal 1:10 is een richtlijn maar garandeert niet altijd een
goede printkwaliteit. Bij twijfel adviseren wij altijd een testprint.

72,07 cm x 47,90 cm / 300 dpi

x10

x10

72,81 cm x 58,35 cm / 300 dpi

720,7 cm x 479,0 cm / 30 dpi

verhouding
Als de breedte/hoogte verhouding van het beeld niet overeenkomt
met de breedte/hoogte verhouding van de wand (het rode kader)
moet het beeld altijd bewerkt worden. Zoals het beeld bijsnijden,
vergroten, verkleinen enz. Dit kan de kwaliteit van het beeld
beïnvloeden.

728,1 cm x 583,5 cm / 30 dpi
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