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Doordruksets
Het bekende doorslagsysteem, ook wel bonnenboekjes genoemd. Kies tussen 1, 2 of 3 gekleurde 

doorslagvellen. Leverbaar in losse sets, gelijmd of geniet tot blokken van 25 of 50. De kleuren en 

volgorde van de doorslagvellen kan je zelf kiezen!

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK.  OF  Bestanden met een-, twee- of driekleurig drukwerk maak je 

op in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moeten meegegeven worden in je document.

-     Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een 

minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi 

doorloopt aan alle zijden.

-  Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren 

wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere  

resolutie dan 150 DPI. 

-  Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste 

een dikte van 0,5 pt hebben.

-  De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

-  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart  

bij elkaar opgeteld).

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het 

uiteindelijke drukwerk.

-  Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het 

bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd 

te worden als 1 laag.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).
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E i n d f o r m a t e n

Losse sets en 
gelijmde bloks

Niet aflopend bedrukt Aflopend bedrukt

A4 210 x 297 mm 207 x 297 mm

A5 148 x 210 mm 148 x 207 mm

A6 105 x 148 mm 102 x 148 mm

Geniete bloks

Formaat plano (incl 
scheurrand) niet 
aflopend

Formaat plano (incl 
scheurrand) aflopend

Formaat uitgescheurd
 niet aflopend

Formaat uitgescheurd 
aflopend

A4 210 x 307 mm 207 x 307 mm 210 x 297 mm 207 x 297 mm

A5 148 x 210 mm 148 x 207 mm 148 x 200 mm 148 x 197 mm

Het eindformaat van bedrukte doordruksets kan afwijken. Dit is afhankelijk van het aanleveren van een aflopende 

bedrukking. Bij aflopende bedrukking worden de sets iets kleiner gesneden dan de niet aflopend bedrukte sets. Hier 

onder volgt een tabel met een overzicht van de eindformaten:

Doordruksets


