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Aanleverspecificaties: Magazines - brochure drukken
Drukwerk geniet of gelijmd gebrocheerd met meerdere pagina’s

Opmaak magazine, brochure of een 
catalogus
Een magazine of brochure wordt altijd opgemaakt in een 
spread.  Zie figuur rechts. Dus eerst blz 1 en dan 2-3 enzo-
voort en dan met 3 mm afloop. Soms kan dit 5 mm worden. 
Bij een dikke rug moet de opslag met rugdikte los aange-
leverd worden. (BV. 210 - 10 - 210 mm).  Deze aangepaste 
specificaties zullen wij duidelijk aangeven. Aantal pagina’s  
is altijd een veelvoud van 4 pagina’s.: 16-20-24-28-32  
enzovoort.

Papiersoort, afmeting , aantal pagina’s en afwerking 
Een magazine samen stellen is altijd maatwerk, iedere 
toepassing is anders. Voor een huis-aan-huis verspreiding 
is het belangrijk dat dit een licht gewicht is. En voor een luxe 
chique uitstraling met extra glansuitstraling. Meest ge-
bruikte papiersoorten zijn  Silk MC, Gesatineerd MC en HVO 
papiersoorten, maar ook een opdikkende papiersoort. 
Hiermee heb je wel de dikte, maar niet het gewicht. Met de 
dikte van papiersoort kun je ook spelen door een selfcover 
of juist een omslag van een dikte papiersoort. Bijvoorbeeld 
een binnenwerk 115 gram en een omslag op 300 gram. Met 
of zonder luxe afwerking zoals laminaat.

Verspreiden
Ongeadresseerd huis-aan-huis verspreiden kan het 
magazine gewoon mee met de verspreiding. Kies je voor de 
geadresseerde post versturen dan moet je deze verpakken 
in een envelop of laat je brochure sealen met een adres-
drager, deze kan dan zo op de post.  

•	 Huis-aan-huis met de weekkant mee 
Min. 148 x 210 mm en max. 210 x 297 mm   
max. 100 gram, hierboven altijd op aanvraag 

•	 Huis-aan-huis in het gesealde Spotta folderpakket
min. 105 x 148 mm en max 250 x 330 mm 
Vanaf 100 gram altijd op aanvraag 

•	 Geadresseerde per post met direct mail 
Min. 105 x 148 mm en max 380 x 265 mm  
Dikte van 32 mm en een gewicht maximaal 2000 gram

Hoe ga je verspreiden? We adviseren je graag persoonlijk
verder!
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Technische specificaties 
•	 Opmaak altijd op het bestelde formaat aanleveren.  

(A4 = A4) Tegen meerprijs kunnen wij het formaat 
aanpassen.

•	 1 PDF drukwerkbestand aanleveren met  het aantal 
pagina’s gelijk aan het aantal bladzijdes, Geen spreads 
aanleveren van BV: blz. 2 en 3, dus 40 bladzijdes is het 
één PDF bestand  met 40 pagina’s. Tenzij schriftelijk 
anders vermeld.

•	 Bestand met een afloop van 3 mm (Foto’s en kleuren).
•	  Lettergrootte minimaal 6 pt. (leesbaarheid)
•	 Tekst minimaal 4 mm vanaf de rand houden
•	 Bestanden altijd in CMYK Full color (4/4). 
•	 PMS kleuren converteren naar CMYK.
•	  Gebruikt u afbeeldingen, dan raden wij een resolutie 

aan van 300 DPI. (minimaal 150 DPI)
•	 Gebruik u lijnen, deze dan niet dunner dan 0,25 pt.
•	 Kleurdekking nooit hoger dan 280% (percentages bij 

elkaar opgeteld met de 4 kleuren CMYK).
•	 Gebruikt u diep zwart dan graag de volgende opbouw: 

C50%; M40%; Y40%; en K100%.
•	 Opmaak witte contour/vulling niet op overdruk staan.
•	 Opmaak bestanden in Adobe InDesign, Adobe Illustra-

tor of Adobe Photoshop.  
•	 Bestand dient als 1 laag en als drukklare pdf  

aangeleverd te worden. weggeschreven onder PDF 
profiel PDF/X-1a:2001.

•	 Lettertype in contouren maken of insluiten in het 
•	 drukwerk PDF bestand.
•	 De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. 

Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) 
aanleveren.

•	 Bestand aan leveren met  afloop en snijtekens 
•	 Sommige magazine hebben een speciaal kleuren 

profiel nodig?  Dit laten wij vooraf even weten, dit is 
afhankelijk van het drukproces.

Hulp nodig?
Bel 026 3251222 of start de chat!
Op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

TIP: Laat ons een ontwerp maken. Dan heeft je flyer een 
professionele uitstraling. Dit kan voor een kleine meerprijs.

216 mm

30
3 m

m

297 m
m

Tekst minimaal 4 mm 
vanaf de rand houden

A4
210 mm

Pagina 2/2


