Aanleverspecificaties
Stickers- flex/flock bedrukkingen - borduren - drukwerk
Alle ontwerpen als Vectorbestanden ( illustrator-EPS, niet hoger dan Illustrater C.S. 3.0)
Letters omzetten naar lijnen (contouren).
Bestanden tot max 5 MB kunnen per e-mail naar ons worden toegestuurd.
Erg grote bestanden liefst op CD of Usb-stick of via yousendit.com/wetransfer.com
Wordt het niet volgens deze specificaties aangeleverd, dan zijn er kosten aan verbonden
omdat het dan geschikt gemaakt moet worden voor het drukken.
Afbeeldingen vanaf internet
We accepteren liever geen plaatjes die vanaf internet gehaald zijn.
De kwaliteit is meestal niet toereikend om mooie bedrukkingen te maken.
Indien u de afbeelding wel wilt gebruiken is dit geheel voor eigen risico.
Bedrukken van eigen geleverd materiaal
Aangezien we veel kleding kunnen leveren heeft het niet onze voorkeur eigen
geleverde kleding te bedrukken.
Het assortiment kleding dat door ons geleverd wordt staat op de site www.textile4u.info
en is getest/geschikt voor zowel bedrukken als borduren.
Indien u eigen kleding aanleverd is dit geheel op eigen risico.
Houd er rekening mee dat er altijd een foutje kan worden gemaakt.
Het beste is dat er wat meer kleding aangeleverd wordt dan dat daadwerkelijk nodig is.
Wij vergoeden de misdrukken niet.
Promotionele druk
Voor promotionele druk kunt u zelf een ontwerp maken op A4 formaat en
dit naar ons toe sturen via de mail. Dan graag het evt. lettertype wat erin gebruikt
mee sturen met het bestand.
Sublimatie druk
Voor sublimatie druk is het mogelijk een ontwerp te maken tot formaat A3 en
dit naar ons toe sturen via de mail. Dan graag het evt. lettertype wat erin gebruikt
mee sturen met het bestand.
Graveren
Maximaal formaat voor het graveren is 40 x 30 cm
Wij graveren geen eigen aangeleverd materiaal.
U kunt zelf een ontwerp maken en dit naar ons toesturen via de mail.
Voor specificaties mbt het artikel kunt u contact opnemen via de mail.
Wij kunnen ook een ontwerp maken. De kosten hiervoor zijn € 22,50 excl. BTW per half uur.
Bij vragen vooraf eerst even contact opnemen via de mail: info@bliksem-akkrum.nl
of jetske@seethedifference.nl

