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Tips en informatie over Letterpress

De voordelen van digitaal drukwerk, de uitstraling van ambachtelijk letterpress

1. Algemene letterpress info

2. Algemene ontwerp instructies Letterpress

3. Aanlevering

4. Gratis proefdruk en meerdere versies

• Het aanbrengen van het letterpress effect 
gebeurd met een stempel. Hoewel dat in ons 
geval zonder inkt gebeurd is het productie proces 
hetzelfde. Er wordt een stempel (cliché) gemaakt. 
Deze wordt op de Heidelberg Degel gemonteerd en 
de kaarten worden één voor één voorzien van het 
letterpress verdiept reliëf.

• Less is more.
Het pure letterpress komt het best tot zijn recht 
met een minimalistisch ontwerp van mooie 
typografie, ornamenten en lijntekeningen. Tijdens het 
ontwerpen voor letterpress dien je met de volgende 
beperkingen rekening te houden.

• Gebruik geen tekst in corps kleiner dan 8 punten. 
Technisch kan het maar het komt de leesbaarheid 
niet ten goede.

• Bij het bestellen van letterpress kaarten dien je 
minimaal 2 bestanden aan te leveren. Het eerste 
bestand is bedoelt voor het drukwerk. Hierin zitten 
alleen de elementen die gedrukt moeten worden. Het 
tweede bestand is het ontwerp voor de letterpress 
cliché. Alle elementen hierin dienen in 100% zwart 
opgemaakt te worden.

• Een gratis proefdruk is een aanrader. Houdt er 
wel rekening mee dat de letterpress stempel na de 
proefdruk niet kosteloos kan worden aangepast. 
Plaats dus alleen de bestelling als alle informatie die 
je in letterpress wilt laten uitvoeren defintief is

• De optie voor meerdere versies geldt niet 
voor de letterpress elementen. Alleen voor de 
drukelementen kun je meerdere versies aanleveren.
De letterpress elementen dienen voor alle versies 
gelijk te zijn en op dezelfde plek geplaatst te 
worden.

• Alle bestanden dien je inclusief 3mm afloop aan te 
leveren. 
• Alle gevouwen kaarten dien je in uitvouw aan te 
leveren (gehele buitenzijde en gehele binnenzijde).
• Lever de bestanden bij voorkeur in PDF aan.
• Aanlevering in JPG kan maar wordt niet 
aangeraden. Aanlevering alleen in 300 DPI.

• Houdt een minimale lijndikte van 0,5 pt aan.
• Gebruik geen grote vlakken met uitgespaarde 
tekst. Deze combinatie geeft vaak niet het gewenste 
effect. Een preeg is daar wellicht een betere 
oplossing voor.
• Pas geen letterpress toe op foliedruk. Onze 3D 
touch foliedruk heeft een verhoogd preegeffect. 
Letterpress hierop toepassen zou de folie 
beschadigen.

“De zichtbaarheid van het letterpress reliëf wordt veroorzaakt door een schaduw effect. De papierkeuze 
(kleur, dikte, zachtheid, structuur etc) in combinatie met het ontwerp is daarom extra belangrijk.”

“Download de sjablonen en samples in de webshop om een indruk te krijgen en een goede start te maken.”

• Het digitaal drukken en het achteraf letterpress 
relief aanbrengen heeft verschillende voordelen. Zo 
heb je volledige vrijheid over je ontwerp en kun je 
zelf bepalen welke elementen van letterpress relief 
moeten worden voorzien. Dat hoeft dus absoluut niet 
hetzelfde te zijn als het gedrukte ontwerp. Er zitten 
verschillende samples bij om een indruk te krijgen.

Heb je vragen? Email: info@colorspace.nl


