
a anleverspecificaties

In dit boekje geven wij u enkele adviezen zodat u perfecte 
bestanden kan samenstellen, zodat wij snel en foutloos 
uw speelkaarten kunnen produceren.



Standaard speelkaarten hebben een witte rand van 4 mm rondom. 

Het totale drukvlak is dus 8 mm kleiner dan het uiteindelijke formaat.

ma atvoering standa ard speelk a art



Lever een bestand aan op het formaat van het eindresultaat. 

Wij ontvangen van u een bestand zonder snijlijnen, aflooptekens en 
kleurbalken en paginainformatie.
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Wanneer de bedrukking doorloopt tot aan de rand van de kaart hebben 
wij te maken met een aflopende bedrukking. Papier is een natuurlijk 
materiaal dat door invloeden van de omgeving zoals temperatuur en 
vocht onderhevig is aan bepaalde schommelingen. Bij de verder afwerking 
kunnen daardoor afwijkingen ontstaan van maximaal 1 mm. Om dit op te 
vangen is het daarom belangrijk dat er bij de opmaak van de bestanden er 
een extra afloopgebied wordt aangebracht van minimaal 3 mm.

Ook adviseren wij u om belangrijke 
informatie ten minste 4 mm. van de 
rand van de kaart te plaatsen in uw 
ontwerpen.
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ma atvoering aflopende bedrukking



Bij aflopende bedrukking ontvangen wij van u een bestand met alleen 
snijlijnen, zonder aflooptekens en kleurbalken en paginainformatie.

Naamloos-4   1 21-06-12   14:50

3 7



CMYK is het kleursysteem wat wordt gebruikt voor drukwerk.
(Pantone) steunkleuren zijn mogelijk in overleg.

RGB zijn lichtkleuren, een kleursysteem dat niet kan worden gebruikt.

Als u tijdens het ontwerp al in CMYK-kleuren werkt heeft u veel betere
controle over de uiteindelijke drukresultaat.

kleur zwart



Zwarte tekst en symbolen (waaronder ook barcodes) moet 
uitsluitend in 100 % zwart worden gemaakt. Anders worden 
letters en lijnen al snel te vet.

Let u erop dat zwart vanuit RGB of programma’s als WORD 
meestal standaard een te hoge inktdekking heeft

kleur zwart
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Maak illustraties niet te zwaar. 

Aangezien wij bij de productie van speelkaarten te maken hebben met 
taaie slecht absorberende kartonsoorten is er een maximale totale 
inktbezetting mogelijk van 300%. 

Dit is een optelsom van de 4 afzonderlijke kleurkanalen.
bijvoorbeeld: 
60% cyaan + 100 % magenta + 100 % geel + 40 % zwart = 300%

 ma ximale inktdekking



Foto’s en illustraties die worden gebruikt moeten minimaal een resolutie 
van 300 dpi (pixels per inch) hebben op ware grootte.

Bestanden met een lagere resolutie worden pixelig of onscherp 
in het eindresultaat.

resolutie



In PDF bestanden moet u alle fonts omzetten naar krommen.
Het insluiten van fonts als subgroep leidt vaak tot fouten bij de 
interpretatie in het RIP (belichtingsproces) hetgeen zichtbaar wordt door 
ontbrekende speciale tekens en trema’s. Verder kan het ook voorkomen 
dat de regelafbrekingen verschuiven.

fonts



fonts

Adobe InDesign

Adobe Illustrator



Voor het opmaken van de bestanden voor de verpakkingen hebben wij 
diverse templates ter beschikking.

Bij de verpakking zorgt u voor een afloop van 5 mm.

Bij kartonnen vouwdoosjes dient u bij de plakrand de bedrukking 3 mm. 
door te zetten. De rest van de plakrand dient vrij van inkt te blijven om de 
lijm bij het plakken beter te laten hechten (zie illustratie hiernaast).

Onze templates kan u als losse laag in Photoshop plakken. Het is dan 
belangrijk dat u deze template met stans-en snijlijnen uit het bestand 
verwijdert voordat u het aan ons opstuurt.

In een opmaakprogramma, zoals bijvoorbeeld InDesign, of een 
tekenprogramma, zoals bijvoorbeeld Illustrator, dient u de door ons 
gemaakte instellingen (lijnen in een Pantonekleur en niet uitgespaard 
in de achtergrond) onveranderd over te nemen.

Verder gelden dezelfde aanleverspecificaties als 
hiervoor genoemd bij de speelkaarten.

verpakking



verpakking
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Als u verschillende voor- en/of achterzijdes heeft ontworpen, 
lever dan niet alle kaarten los aan.

PDF is het standaardformaat voor aanleveren van bestanden.
(Andere bestandstypen in overleg)

a anlevering bestanden
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a anlevering bestanden

Levert u 1 PDF document aan met hierin alle voorzijdes 
EN (eventueel) 1 PDF-document aan met hierin alle achterzijdes.
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vr agen?

Roem Speelkaarten
Teugseweg 19, 7418 AM Deventer

www.bedruktespeelkaarten.nl

www.roemspeelkaarten.nl

Heeft u nog vragen over het aanleveren van uw bestanden?
mail ons: info@roemspeelkaarten.nl
of bel: 0570-608222


