SPECIFICATIES 2021v1
BESTANDEN EN LEVERINGSADRESSEN
1. Groot-formaat posters
2. POS en Display
3. Leveringsadressen en versies
Wij verzoeken u de onderstaande informatie aandachtig te lezen.
Het drukken van GROOT-FORMAAT POSTERS EN DISPLAYS impliceert immers bepaalde vereisten die mogelijk
kunnen verschillen van de vereisten voor de druk van meer klassieke formaten..
OM EXTRA KOSTEN EN TECHNISCHE FOUTEN TE VERMIJDEN BIJ AFFICHES:
JUIST FORMAAT AANLEVEREN ZOALS BESCHREVEN IN ONDERSTAANDE TABEL!
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Afmetingen van digitale bestanden POSTERS 2021v1
(*) steeds + 5mm overvul in pdf

Zichtmaat affiche (cm)

Netto formaat PDF (mm)

Zichtmaat bestand
(mm(mm)

Resolutie (dpi)

118,5 x 175 cm

116 x 170 cm

237 x 350 mm

232 x 340 mm

450 dpi

Adshel

120 x 160 cm

112 x 152 cm

240 x 320 mm

224 x 304 mm

450 dpi

Abribus Adshel combi

120 x 175 cm

112 x 152 cm

240 x 350 mm

224 x 304 mm

450 dpi

A0

84 x 118,8 cm

—

210 x 297 mm

—

480 dpi

Colomn Morris / Zuilen

BELGIE
Abribus JC Decaux

Formaat affiche (cm)

118,5 x 350 cm

116 x 342 cm

237 x 700 mm

232 x 684 mm

450 dpi

80 x 120

80 x 120 cm

—

200 x 300 mm

—

480 dpi

2 m2

120 x 160 cm

—

240 x 320 mm

—

450 dpi

4 m2

237 x 158 cm

—

480 x 320 mm

476 x 316 mm

450 dpi

8 m2 (Pisa)

313 x 230 cm

306 x 223 cm

320 x 240 mm

312,7 x 227,9 mm

450 dpi

10 m2 Belgium Poster

361 x 252 cm

330 x 235 cm

361 x 252 mm

330 x 235 mm

450 dpi

10 m2 autostrade

355 x 235 cm

—

355 x 235 mm

—

450 dpi

10 m2 autostrade 238x358

358 x 238 cm

354 x 234 cm

358 x 238 mm

354 x 234 mm

450 dpi

16 m2

608 x 216 cm

605x214 cm
(text585x194)

608 x 216 mm

605x214 mm
(text585x194)

450 dpi

20 m2

456,5 x 307 cm

—

451,3 x 307,5 mm

—

450 dpi

500 x 310 cm

—

500 x 310 mm

—

450 dpi

20m2 Digital Euromobil
20 m2 (banner)

451,3 x 30 cm

—

451,3 x 30 mm

—

450 dpi

21m2 JC Decaux

773 x 209,5 cm

756 x 202,5 cm

773 x 209,5 mm

756 x 202,5

450 dpi

36 m2 Clear Channel

1140 x 294,5 cm

1135x292 cm
(text1079x282)

1140 x 294,5 mm

1135x292
(text1079x282)

450 dpi

38 m2 JC Decaux

1182 x 315,6 cm

—

1182 x 315,6 mm

—

450 dpi

FRANCE
Abribus JC Decaux
Abribus AAP

118,5 x 175 cm
118,5 x 174 cm

116 x 170 cm

237 x 350 mm

232 x 340 mm

450 dpi

115 x 169 cm

237 x 350 mm

230 x 338 mm

450 dpi

118 x 174 cm

115 x 169 cm

237 x 350 mm

230 x 338 mm

450 dpi

Abribus Clear Channel

118,5 x 175 cm

115 x 170 cm

237 x 350 mm

230 x 340 mm

450 dpi

Abribus Combi Cinema

120 x 174 cm

—

240 x 350 mm

—

525 dpi

8m2 Spectacle Clear Channel

246 x 300 cm

236 x 290 cm

246 x 300 mm

236 x 290 mm

450 dpi

118,5 x 350 cm

116 x 342 cm

237 x 700 mm

232 x 684 mm

450 dpi

58 x 158

58 x 158 cm

—

116 x 316 mm

—

450 dpi

80 x 120

80 x 120 cm

—

200 x 300 mm

—

480 dpi

80 x 240

80 x 240 cm

—

200 x 600 mm

—

450 dpi

60 x 80

600 x 800 cm

—

300 x 400 mm

—

450 dpi

120 x 160

120 x 160 cm

—

240 x 320 mm

—

450 dpi

4 m2

237 x 158 cm

—

480 x 320 mm

476 x 316 mm

450 dpi

4x3 collée JCDecaux

400 x 302 cm

396 x 300 cm

400 x 300 mm

396 x 300 mm

450 dpi

4x3 Lumineuse JCDecaux

396 x 300 cm

386 x 290 cm

400 x 300 mm

386 x 290 mm

450 dpi

4x3 Lum. MediaTransport

396 x 300 cm

386 x 290 cm

400 x 300 mm

386 x 290 mm

450 dpi

100 x 150

100 x 150 cm

92 x 145 cm

200 x 300 mm

184 x 290 mm

450 dpi

100 x 300

100 x 300 cm

—

200 x 600 mm

—

450 dpi

200 x 150

200 x 150 cm

193 x 145 cm

400 x 300 mm

382 x 287 mm

450 dpi

400 x 150

400 x 150 cm

—

400 x 150 mm

—

450 dpi

320 x 240

320 x 240 cm

306 x 223 cm

320 x 240 mm

306 x 223 mm

450 dpi

Avant de bus

140 x 31,5 cm

136 x 30 cm

280 x 63 mm

272 x 60 mm

450 dpi

Arrière de bus “200”

100 x 83 cm

98 x 78 cm

495 x 415 mm

490 x 390 mm

450 dpi

Arrière de bus “400“

99 x 83 cm

93 x 77 cm

250 x 210 mm

232,5 x 192,5 mm

450 dpi

Arrière de bus “16:9”

173 x 83 cm

169 x 77 cm

432,5 x 207,5 mm

422,5 x 192,5 mm

450 dpi

Flanc de bus 152x68

152 x 68 cm

152 x 62 cm

304 x 136 cm

304 x 124 cm

450 dpi

Abribus Media Transport

Morris Column

Flanc de bus gauche

275 x 68 cm

275 x 62 cm

550 x 136 mm

550 x 124 mm

450 dpi

Flanc de bus droit

193 x 68 cm

174 x 62 cm

386 x 136 mm

348 x 124 mm

450 dpi

223 x 61,5 cm

(Parallelogram !)

514 x 125 mm

(Parallelogram !)

375 dpi

Rampe Metro droit/gauche

Technische voorschriften voor de aanlevering van digitale bestanden | Aangepast: 09.09.2020 | Pagina 2

NEDERLAND
A0 NL

Formaat affiche (cm)
83 x 118 cm

Zichtmaat affiche (cm)

Netto formaat PDF (mm)

Zichtmaat bestand (mm)

Resolutie (dpi)

80 x 115 cm

207,5 x 295 mm

200 x 287,5 mm

480 dpi

100 x 143 cm

97 x 140 cm

200 x 286 mm

194 x 280 mm

600 dpi

118,5 x 175 cm

113 x 168 cm

237 x 350 mm

226 x 336 mm

450 dpi

103,5 x 152,7 cm

97 x 147 cm

207 x 305,4 mm

194 x 294 mm

450 dpi

Zuilen

118,5 x 350 cm

116 x 342 cm

237 x 700 mm

232 x 684 mm

450 dpi

Zuilen 325

118,5 x 325 cm

115 x 321 cm

239 x 652 mm

232 x 642 mm

450 dpi

332 x 236 cm

322 x 221 cm

332 x 236 mm

322 x 221 mm

450 dpi

224,8 x 182,5 cm

—

449,6 x 365 mm

—

450 dpi

89,5 x 128 cm

—

228,75 x 325 mm

—

471,6 dpi

Centercom 100 x 143
Abribus
Clearchannel Afwijkend
103,5x152,7

Billboard / Venster
Trailer Back
SUISSE
R4
F200L / F200LR

119 x 170 cm

117,5 x 170 cm

245 x 350 mm

241 x 350 mm

450 dpi

F12L recto verso

268,5 x 128 cm

264 x 123,5 cm

470 x 224 mm

—

450 dpi

388 x 295 cm

—

388 x 295 mm

—

450 dpi

118,5 x 175 cm

116 x 171 cm

237 x 350 mm

232 x 342 mm

450 dpi

119 x 168 cm

—

240 x 338 mm

236 x 334 mm

450 dpi

12 m2
GERMANY
Citylights
4/1
6/1

119 x 252 cm

—

240 x 506 mm

236 x 502 mm

450 dpi

8/1

168 x 238 cm

—

338 x 478,4 mm

334 x 474,4 mm

450 dpi

18/1

356 x 252 cm

—

356 x 252 mm

—

450 dpi

UNITED KINGDOM
120 x 180 cm

116 x 176 cm

240 x 360 mm

232 x 352 mm

450 dpi

48 Sheet

609,6 x 304,8 cm

—

609,6 x 304,8 mm

605,6 x 299,8 mm

450 dpi

96 Sheet

1219,2 x 304,8 cm

—

1219,2 x 304,8 mm

1214,2 x 299,8 mm

450 dpi

Abribus 120 x 175

120 x 175 cm

115 x 171 cm

240 x 350 mm

230 x 242 mm

450 dpi

Abribus 120 x 176

120 x 176 cm

115 x 171 cm

240 x 352 mm

230 x 242 mm

450 dpi

Zuilen 120 x 325

120 x 325 cm

116 x 317 cm

239 x 654 mm

232 x 634 mm

450 dpi

8x3

792 x 300 cm

—

788 x 300 mm

784 x 298 mm

450 dpi

6 Sheet / Superlite 120 x 180

ESPANA

DENMARK
Europlakat

80 x 120,5 cm

—

200 x 301,25 mm

—

480 dpi

Centerplakat

103 x 153 cm

100 x 150 cm

206 x 306 mm

200 x 300 mm

600 dpi

118,5 x 175 cm

116 x 171 cm

237 x 350 mm

232 x 342 mm

450 dpi

Billboard AFA Decaux

333 x 236 cm

327 x 230 cm

327 x 230 mm

—

450 dpi

Billboard Clear Channel

333 x 236 cm

327 x 230 cm

327 x 230 mm

—

450 dpi

Abribus

Andere landen of afwijkende formaten POSTER OUTDOOR
Affiches/banners uit één deel buiten standaard

Schaal 1/5

-

450 dpi

Affiches/banners bestaande uit meerdere delen

Schaal 1/10

Zichtmaat -4 mm

450 dpi

De informatie betreffende de veiligheidszone van de teksten is gebaseerd op onze inventaris van technische specificaties vanwege de afficheurs
op 01.09.2020 Deze veiligheidszones zijn enkel vermeld ter informatie en het is bijgevolg de klant die zich zal van gewissen bij de desbetreffende
afficheur m.b.t. de juistheid van deze gegevens. In geen geval zal Hecht s.a. verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van eventuele fouten in deze gegevens.
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Technische voorschriften voor aanlevering van digitale documenten

GROOT-FORMAAT POSTERS 2021v1

Wij verzoeken u de onderstaande informatie aandachtig te lezen.
Het drukken van GROOT-FORMAAT POSTERS impliceert immers bepaalde vereisten die mogelijk
kunnen verschillen van de vereisten voor de druk van meer klassieke formaten..
OM EXTRA KOSTEN EN TECHNISCHE FOUTEN TE VERMIJDEN:
JUIST FORMAAT AANLEVEREN ZOALS BESCHREVEN IN DE TABEL!

Wij aanvaarden enkel PDF bestanden voor posters
 dobe PDF is de standaard voor de uitwisseling van samengestelde digitale bestanden (beelden in bitmap en lettertypes in vector
A
inclusief) Het aanmaken van Adobe PDF bestanden kan gemakkelijk vanuit Adobe Indesign.
 kan onze profielen voor Adobe Acrobat en Enfocus Pitstop vinden op https://specs.hecht.be. Op onze website vindt u hoe een adobe
U
PDF bestand juist aan te maken of u kan ook altijd terecht bij uw commercieel contact.
›

Wij aanvaarden alleen PDF (1.4 tot 1.7). Het formaat moet conform zijn zoals beschreven in de tabel (pagina 2) + 5mm pagina-afloop en het beeld moet gecentreerd worden binnen het Adobe PDF bestand.

Bij levering van niet-conforme bestanden kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen tussen het aangeleverde
bestand en het drukwerk. Indien u ons vraagt bestanden aan te passen wordt een tarief van 65 euro/uur doorberekend.
›

De quadrichromie beelden moeten in de CMYK mode aangeleverd worden (geen RGB, LAB of geïndexeerde kleuren).

›

De resolutie van de beelden moet 450 dpi zijn binnen het formaat zoals bescheven in de tabel (pagina 2).

›

 en lagere resolutie kan een mogelijke pixelvorming veroorzaken in het beeld. Beelden met een te hoge resolutie zullen alleen
E
maar het RIP-proces vertragen zonder kwaliteitsverbetering.

›

Maximale totale inktbedekking van 320 % voor beelden en kleurvlakken.

›

Enkel zwarte teksten mogen in overdruk staan. Teksten in het wit of in kleur mogen niet in overdruk staan, want deze worden niet juist
weergegeven in het drukwerk.

›

 ij verschillende versies dient van elke versie een volledig bestand geleverd te worden, dus geen deelbestanden met enkel
B
de wijzigingen. Gemeenschappelijke elementen en overprints dienen juist bepaald te zijn binnen de verschillende versies.

 ij bevelen u ten zeerste aan programma’s als Enfocus PitstopPreflight of Adobe AcrobatCheck te gebruiken om uw bestanden te
W
controleren. U Kan onze profielen downloaden op https://specs.hecht.be’.

Kleurproeven
Een gekalibreerde kleurproef van het type «ISO Coated V2 of FOGRA39L» moet ons overhandigd worden.
Laserprints kunnen niet aanvaard worden als kleurgetrouwe proef.
Opgelet: bij posters die ‘s avonds verlicht worden (bv. ledverlichting), wordt er gezocht naar een optimaal compromis m.b.t. intensiteit
van de kleuren en contrast tussen dag en nacht.
Indien geen conforme kleurproef is aangeleverd, kan Hecht s.a. niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen. Het is
mogelijk om door onze prepress afdeling een kleurproef of «blow-up» te laten aanmaken.
Raadpleeg uw commercieel contact voor bijkomende informatie en prijzen.

Upload server gegevens
Na het doorsturen gelieve een mail te sturen naar uw contactpersoon.
›

Via webbrowser: http:/upload.hecht.be of http://212.166.59.229
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Technische voorschriften voor de aanlevering van digitale documenten

POS en DISPLAY 2021v1

Wij verzoeken u de onderstaande informatie aandachtig te lezen.
Het drukken van POS en DISPLAYS impliceert immers bepaalde vereisten die mogelijk kunnen verschillen
van de vereisten voor de druk van meer klassieke formaten.

Wij aanvaarden enkel PDF bestanden voor POS en Display
Adobe PDF is de standaard voor de uitwisseling van samengestelde digitale bestanden (beelden en lettertypes inclusief), zoals bepaald
in « ISO 15930-1 ». Het aanmaken van Adobe PDF bestanden kan gemakkelijk vanuit Adobe Indesign.
De bestanden voor POS en Display dienen aangemaakt te worden op ware grootte.
 kan onze profielen voor Acrobat en Pitstop vinden op onderstaande link bij « downloads ». Voor meer info over het juist aanmaken
U
van Adobe PDF zie https://specs.hecht.be of informeer bij uw commercieel contact.
›

 ij aanvaarden momenteel alleen PDF 1.4 tot 1.7 op ware grootte + 5mm overvul en gecentreerd binnen Adobe PDF bestand.
W
Layered PDF 1.6 aangemaakt met Indesign CS3/CS4 kunnen enkel in overleg geleverd worden.

›

Bij levering van niet-conforme bestanden zullen kosten doorberekend worden! 65 euro/uur.

›

De quadrichromie beelden moeten in de CMYK mode aangeleverd worden (geen RGB, LAB of geïndexeerde kleuren).

›

De resolutie van de beelden moet 300 dpi zijn voor raster 150lpi. (260dpi voor 133lpi en 200dpi voor 100lpi)

›

 en lagere resolutie kan een mogelijke pixelvorming veroorzaken in het beeld en dienen eventueel gedrukt te worden met een
E
lagere raster lineatuur. Beelden met een hogere resolutie zullen alleen maar het RIP-proces vertragen zonder kwaliteitsverbetering

›

Maximale totale inktbedekking van 320 % voor beelden en kleurvlakken.

›

Gelieve u ervan te vergewissen dat alle pantone kleuren een juiste benaming hebben.

›

Alsook eventuele kapvormlijnen steeds in overdruk als extra kleur «CutContour» weergeven, plooilijnen als «CutCrease» ‘
(als 5de en 6de kleur) binnen hetzelfde pdfbestand.
Door Hecht geleverd digitale kapvormen mogen niet aangepast worden zonder ons te informeren.

›

Uitgespaarde vernislagen gelieve te bewaren in een afzonderlijke pdf ook op ware grote.

›

 e niet-gebruikte kleuren in uw bestanden verwijderen. Wees er zeker van dat de quadrichromie kleuren als dusdanig zijn
D
verwerkt en niet als gepersonaliseerde kleuren, of omgekeerd.

 ij bevelen u ten zeerste aan programma’s als Enfocus Pitstoppreflight of Adobe Acrobatcheck te gebruiken om uw bestanden te
W
kontroleren. U Kan onze profielen downloaden op https://specs.hecht.be.

Kleurproeven
Een gekalibreerde kleurproef van het type « Iso Coated V2 of FOGRA39L » moet ons overhandigd worden.
Indien geen conforme kleurproef is aangeleverd, kan Hecht s.a. niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen. Het is
mogelijk om door onze prepress afdeling kleurproeven te laten aanmaken van uw dokumenten.
Raadpleeg hiervoor uw commercieel contact voor prijzen en nadere toelichtingen.
Laserprints kunnen niet aanvaard worden als kleurgetrouwe proef.

Upload server gegevens
Na het doorsturen gelieve een mail te sturen naar uw contactpersoon.
›

Via webbrowser: http:/upload.hecht.be of http://212.166.59.229
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Technische voorschriften voor de aanlevering

LEVERINGSADRESSEN en VERSIES 2021v1
Excelbestand voor de adressen
1. Bezorg een adressenbestand als Excel-bestand (.xls/.xlsx). Gebruik steeds het voorbeeld XLS bestand hierbij geleverd.(of download hier)
2. Indien verschillende formaten in zelfde campagne, steeds 1 lijst per formaat of papiersoort. (ander tabblad of andere excel file)
3. Gelieve per afficheur te sorteren en dan bestandsnaam oplopend nummeren
- Naam van de Campagne: gelieve hier de naam van de campagne neer te zetten
- Formaat: hier bv Abri of 20m2 of Adshel of 120x160 noteren (!! Steeds andere xls file per formaat gebruiken !!)
- Bestandsnaam versie: oplopend beginnend met V001 + naam beeld uiting.
(vb: V001 Tomaten inlijst = bestandsnaam V001 Tomaten_13.pdf)
- Aantal: Aantal exemplaren te leveren op het adres in zelfde lijn.
- Firma levering: Naam van de firma waar moet geleverd worden (bv JCDecaux, ClearChannel)
- Straat: straat en nummer
- Suplement adres: eventueel industriezone of andere indicatie voor adres
- Postcode: de postcode leveringsadres (bv 1080 voor België, 8011 PK voor Nederland, 06200 voor Frankrijk)
- Gemeente: Juiste gemeente overeenstemmend met postcode!
- Landcode: internatinale code voorbeeld voor belgie “BE”, voor Nederland “NL”
- Land: BELGIE, NEDERLAND (best in kapitalen)
- Commentaar: Tekst of code die eventueel extra op de leveringsbon moet komen (dit kan een code zijn voor afficheur)
- Leveringsdatum: hier gewenste leveringsdatum vermelden
JUISTE GEGEVENS VOOR ADRESSEN ZIJN BELANGRIJK VOOR JUISTE LEVERING DOOR ONZE TRANSPORTDIENSTEN,

De drukbestanden bij meerder versies of uitingen.
4.

Je maakt 1 bestand per versie of uiting met de juist naam van de versie en aantal exemplaren zoals vermeld in het excel bestand.
Probeer uw bestandsnaam te beperken tot maximaal 30 caracters.
Voorbeeld: V001 Tomaten_13.pdf

		

V002 Appelen_22.pdf

(Versie 001, uiting tomaten, 13 exemplaren)
(Versie 002, uiting Appelen, 22 exemplaren)

5.

Uiteraard vragen we minstens een pdf 1.4 bestand. Op het juiste formaat zoals aangegeven in onze specificaties.

6.

Zie tabel voor het formaat van het pdf bestand.
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