Printservice

Aanleverspecificaties

Foto’s om trots op te zijn
Wachten op het juiste licht, het juiste moment op de juiste plaats en vergeet de nabewerking niet. Fotografie is veel meer dan met uw
toestel een foto maken. Al 40 jaar werken we dagelijks aan de hoogste kwaliteit. Zo ook onze printservice.
Hoe komt het dat sommige foto’s veel meer kleuren in zich hebben? Dit heeft alles te maken met het kleurenbereik van het papier. Voor het
beste resultaat van uw afdruk vragen we u uw foto op de juiste manier aan te leveren.

Bestandsformaat en specificaties
Hou de volgende specificaties aan:
Bepaal de afmetingen van uw afbeelding
		

- In Photoshop kiest u voor “Afbeelding” -> “Afbeeldingsgrootte”

		

- Voordat u aanpassingen doet, zorg dat optie “Nieuwe pixels berekenen” niet actief is

		

- Controleer de resolutie van de afbeelding. Doorgaans is een minimum van 100dpi nodig voor een scherpe afdruk

Gebruik alleen RGB kleurprofielen, bij voorkeur Adobe RGB of sRGB
		

- Indien u vanuit Photoshop een export maakt, kunt u het profiel selecteren

		- Maak geen gebruik van de optie “Bewerken” -> “Profiel toewijzen” in Photoshop!
Export maken van uw afbeelding
		

- Als mogelijk exporteren in 16bits omgeving als .PSD (zonder lagen, kanalen of paden) of .TIF

		

- Kies anders voor JPEG met 100% kwaliteit

Aanleveren van bestanden
Uw bestanden kunnen op twee manieren worden aangeleverd:
		

1. Upload uw bestanden via onze website naar onze printservice.

		

2. Kom langs in onze galerie en neem het bestand mee op USB stick of CD/DVD

Vermeld bij de opdracht altijd uw wensen. Wij beoordelen de foto altijd nog voordat we hem afdrukken.
		

- De beeldmaat van de foto (eventueel met witrand of schoongesneden)

		

- Het soort fotopapier, fine art papier of canvas

		

- Moet de foto geplakt worden?

		

- Overige bijzonderheden.

Wij hebben voor een onze fine art papiersoorten ICC kleurprofielen beschikbaar.
Voor meer informatie: printservice@molensteen.nl
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