
Drukkerij De Bink bv

Postbus 425

2300 AK Leiden

Rooseveltstraat 3

2321 BK Leiden

T 071 5311021

F 071 5764210

info@bink.nl

www.bink.nl

Bank / IBAN 

NL52 INGB 0678 660166

BIC INGBNL2A

BTW nr 8146 08 796 B01

KvK Leiden 28105793

Van toepassing zijn de 

leveringsvoorwaarden  

voor de Grafische 

Industrie, gedeponeerd  

ter Griffie van de  

arrondissementsrecht-

bank te Amsterdam

offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren
vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing

1882 - 2012 130 JAAR

· Drukkers sinds 1882

· ISO gecertificeerd

· FSC gecertificeerd

· PEFC gecertificeerd

· OBT-partner, www.obt.eu 

´´

Aanleverspecificaties voor 
foliestempels, preegstempels 
en stansmessen 
 
 
U kunt het digitale bestand op de volgende manieren aanleveren: 
- cd-rom / DVD 
- e-mail (info@bink.nl) 
- ftp (in uw eigen map, heeft u nog geen eigen map neem dan met ons contact op) 
 
Op de Apple Macintosh kunnen bestanden met 
de volgende uitgangen geopend worden: 
 
Foliestempels en Preegstempels 
- Adobe illustrator  - eps (meeleveren fonts of lettercontour) 
 
- Adobe Photoshop  - tiff 

- psd 
 
- Adobe Acrobat  - pdf (100% in zwart en fonts meeleveren) 
 
- Adobe Indesign  - (alle bovenstaande) 
 
- QuarkXpress   - qxd 
 
Stansmessen 
- Adobe illustrator  - eps (meeleveren fonts of lettercontour) 
 

Om te onthouden: 
 
Algemeen:                    degelaanleg 
- degelaanleg (zie tekening) verkeerde aanleg geeft sluitproblemen 
- altijd aanleg aangeven op het drukwerk 
- altijd een standmodel, film of print op 100% bijleveren 
- formaat degel maximaal 340 x 470 mm 
- formaat cilinder maximaal 720 x 1.020 mm 
- formaat cilinder minimaal 320 x 460 mm 
- Het digitaal document voor een reflex of 2 fase foliestempel in overleg 
 
Folie: 
- folie niet uitsparen in het offset gedeelte in verband met sluitproblemen 
  met uitzondering van transparante of parelmoer folies deze in overleg 
- kleine teksten, afbeeldingen en smalle lijnen in overleg 
- vooraanleg cilinder vanaf rand papier tot opdruk folie is 30 mm 
 
Preeg: 
- kleine teksten, afbeeldingen en smalle lijnen in overleg 
- vooraanleg cilinder vanaf rand papier tot opdruk preeg is 30 mm 
 
Stansen: 
- standaard mestekeningen bij ons op te vragen, 
  anders mestekening digitaal vervaardigen in overleg 
- Hollandse hoogte 


