
19

V
ER

P
A

K
K

IN
G

SD
R
U
KW

ER
K

02

OPMAAK TECHNISCHE ASPECTEN VERPAKKINGEN:
•  Uitgangspunt voor het vervaardigen van artwork is de 

door Hassink Drukkers aangeleverde stanstekening. 
Deze stanstekening is maatgevend en wmag absoluut 
niet worden aangepast. Let hier ook op de THT 
(plakrand) uitsparing, bij meerdere THT varianten 
kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden 
voor het maken van een extra lakrubber. 

•  Bij een aangeleverd stansmes kan Hassink Drukkers niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de passing van 
het uiteindelijke product.

•  Afbeeldingen dienen een resolutie van minimaal 300 dpi 
te hebben. Voor illustraties en lijnwerk geldt minimaal 
600 dpi. Deze resoluties gelden voor het formaat dat in 
de opmaak is gebruikt.

•  Er mogen in géén geval labkleuren worden gebruikt. 
RGB beelden worden altijd omgezet in CMYK en dit kan 
tot aanzienlijke kleurverschillen leiden. Hassink Drukkers 
is niet verantwoordelijk voor deze kleurverschillen. Wij 
adviseren u daarom dit zelf  
te doen. 

•  Zorg ervoor dat kleurscheidingen juist zijn benoemd en 
alle niet gebruikte kleuren/stalen zijn verwijderd.

•  De gebruikte stanstekening moet in een aparte kleur 
worden aangeleverd, die niet in de opmaak gebruikt 
wordt. Deze tekening moet altijd op overdrukken staan.  

•  Er kunnen verschillen optreden in lettertypes die 
dezelfde naam hebben. Daarom verzoeken wij u alle 
letterfonts (print en screenfonts), ook degene die zijn 
gebruikt in geïmporteerde bestanden, bij  
te leveren of deze om te zetten in lettercontouren. 

• Maximale Compositiedruk: 280%
• Minimale lijndikte positief: 0,12 mm 
• Minimale lijndikte negatief: 0,18 mm
• Positieve tekst (schreefloos):  4 ptn 
• Positieve tekst (met schreef):  5 ptn
• Negatieve tekst (schreefloos):   6 ptn
• Negatieve tekst (met schreef):  7 ptn
• Bleed/overvul:    3,0 mm
• Minimale grootte Barcode:  80%

BESTAND FORMATEN
• Standaard PDF 
• Doel Profiel: FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
• Profielopname beleid: Exclusief profielen
•  Open bestanden kunnen aangeleverd worden  

in Adobe Illustrator CC, saven als PDF compatible 

DRUKKLEUR REFERENTIES
•  Indien er geen gewaarmerkte of kleurechte prints en/

of drukproeven zijn aangeleverd, worden de 4 primaire 
kleuren (CMYK) op standaard densiteiten gedraaid. 

•  Hassink Drukkers kan voor u kleurechte Epson-proeven 
uitdraaien met een voorspelbaar drukresultaat voor onze 
drukpersen. PMS kleuren worden op een Epson-proef 
zo goed mogelijk benaderd, maar het drukresultaat kan 
afwijken van de  Epson-proef. Daarom houden wij bij 
het drukken de nieuwste PMS waaier aan.

•  Hassink Drukkers drukt al haar verpakkingen  
in Raster 70/80 of Staccato

 
  Bij vragen: bel Tom Hassink of Erwin Somhorst,  

zij helpen u graag verder.
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