Specificaties
Half dagblad/
weekend/tabloid

Bladspiegel: 415 mm x 578 mm
Zetspiegel: 285 mm x 550 mm
(390 mm x 550 mm is maximaal)
Omvang: 8 tot en met
80 pagina’s *
* Van 4 tot en met 24 pagina’s kan
de omvang per 2 pagina’s oplopen.
Vanaf 40 pagina’s in twee gelijke
katernen in elkaar gestoken
oplopend per 4 pagina’s.
Oplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 45 g/m2 standaard
courantdruk tot en met 70 g/m2. In
diverse ISO-waarden (witheid) van
68, 72, 76, 80 of
HVO (Houtvrij offset)
Druktechniek: Geheel full-colour
(4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: 289 mm x 415 mm
of een kwartslag (t/m 24 DB)
289 mm x 207,5 mm
Hechten: nee
Bijzonderheden: Min. omvang is
2 pagina’s. Doordrukken in het hart
(spread of valse spread).

Bladspiegel: 289 mm x 415 mm
Zetspiegel: 260 mm x 385 mm
(275 mm x 390 mm is maximaal)
Omvang: 4 tot en met
160 pagina’s*
* Van 4 tot en met 48 pagina’s kan
de omvang per 4 pagina’s oplopen.
Vanaf 80 pagina’s
oplopend per 8 pagina’s.
Oplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 45 g/m2 standaard
courant tot en met 70 g/m2.
In diverse ISO-waarden (witheid)
van 68, 72, 76, 80 en
HVO (Houtvrij offset)
Druktechniek: Geheel full-colour
(4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: Rotatiegevouwen tot
289 mm x 207,5 mm (t/m 48 HD)
of plano
Hechten: ja
Bijzonderheden: Opbouw in max.
4 katernen mogelijk om en om
gehecht (mits gelijke omvang).
Een liggende out- of insert
(289 mm x 207,5 mm) mogelijk.
Doordrukken in het hart (spread of
valse spread).

Technische specificaties

Dagblad/
broadsheet

Berliner

Half berliner/ GA4

Bladspiegel: 315 mm x 470 mm
Zetspiegel: 285 mm x 440 mm
Omvang: 4 tot en met
48 pagina’s *
* Van 4 tot en met 24 pagina’s kan
de omvang per 2 pagina’s oplopen.
Vanaf 24 pagina’s oplopend per
4 pagina’s (min. 2 katernen)
Oplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 45 g/m2 standaard
courantdruk tot en met 70 g/m2.
In diverse ISO-waarden (witheid)
van 68, 72, 76, 80 of
HVO (Houtvrij offset)
Druktechniek: Geheel full-colour
(4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: Rotatiegevouwen tot
315 mm x 235 mm
Hechten: nee
Bijzonderheden: Opbouw in
maximaal 6 katernen mogelijk.
Inline een (gehecht) magazine (GA4)
meedrukken. Een staande out- of
insert mogelijk.
Doordrukken in het hart (spread of
valse spread).

Bladspiegel: 235 mm x 315 mm
Zetspiegel: 205 mm x 285 mm
Omvang: 8 tot en met
96 pagina’s *
* Evt. gehechte versies worden
vanaf 48 pagina’s in twee gelijke
katernen in elkaar gestoken.
Oplage: 5.000 ex. - ongelimiteerd
Papier: 45 g/m2 standaard
courantdruk tot en met 70 g/m2.
In diverse ISO-waarden (witheid)
van 68, 72, 76, 80 en
HVO (Houtvrij offset)
Druktechniek: Geheel full-colour
(4/4) of o.b.v. zwart (1/1)
Afwerking: plano
235 mm x 315 mm
Hechten: ja (v.a. 12 Ga4)
afhankelijk van papiergewicht.
Bijzonderheden: Minimale omvang
is 8 pagina’s (is gelijk aan 4 pagina’s
Berliner). Opbouw in maximaal
2 gelijke katernen
mogelijk, hechten, doordrukken in
het hart (spread of valse spread).

Beelden: 300 dpi omgezet naar het juiste profiel voor
krantendruk (WAN-IFRAnewspaper26v5)
Fonts: De lettertypes dienen ingesloten te zijn of omgezet naar
lettercontouren
Kleuren: omgezet naar CMYK. LET OP! RGB of PMS kleuren
kunnen na de rip wegvallen of een andere kleurschakering
geven. Vooral in combinatie met kleurverlopen/transparanties.
Inktdekking: de maximale inktdekking is (CMYK) 240%
Teksten en lijntekeningen niet opbouwen in 4 kleuren
(enkel zwart)
PDF: De standaard aanlevering van uw product dient in
PDF-formaat te zijn, mits zij goed gemaakt zijn vanuit
grafische programma’s met de juiste instellingen.
Hoe aan te leveren
• Levert u voor de eerste keer aan neem dan contact met ons op
om een afspraak te maken over een testpagina, zodat we later niet
voor verrassingen komen te staan. Via de ordermanager ontvangt
u ook onze digitale aanleverspecificaties en de juiste profielen.
• Bestanden en/of de PDF dienen (op)gemaakt te zijn binnen het
afgesproken bruto/netto formaat van uw produkt, let
hierbij goed op uw zetspiegel. Zie hiervoor de offerte, of neem
contact op met uw ordermanager of salesmanager.
• In een PDF bestand is altijd maar één pagina (single page file)
toegestaan.
• Doorlopende hartpagina’s dient men als spread aan te leveren.
• In de bestandsnaam geen leestekens en/of spaties
gebruiken maar uw klantnaam_ en paginacijfer

voor meer info www.janssenpers.nl
(bijv. titel_pag01, titel_pag02 enz. Wanneer er sprake is van
wekelijks terugkerende produkties dan eerst het weeknummer
vermelden b.v. 48_titel_pag02.pdf enz.
• Wanneer er sprake is van aflopende pagina’s (orders die
nagesneden moeten worden ) dan 6 mm afloop en afloop- en
snijtekens.
Aanleveren digitale drukgerede bestanden in pdf-format
U kunt aanleveren via onze digitale aanleverportal;
het voordeel hiervan is dat de pagina direct automatisch
beoordeeld wordt op kritische bestandsfouten (softproofing/
preflight check). U heeft hierdoor snel terugkoppeling of
bestanden nog verbetering behoeven of door u ter goedkeuring
vrijgegeven kunnen worden. Dit maakt het voor uw redactie
mogelijk om snel na het uploaden te kunnen vertrekken
in het vertrouwen dat ze niet meer later benaderd worden
voor herstelbare kwaliteitsproblemen. Dit zal de gemiddelde
eindkwaliteit van producten aanzienlijk kunnen verbeteren.
Een alternatief waarin we evt. pas kort voor verwerking deze
paginacontrole handmatig kunnen doen, is aanlevering via
FTP-server. Bij aanlevering via FTP wordt er op aanvraag een
gepersonaliseerde map aangemaakt waarin u uw bestanden kunt
plaatsen.
Aanmaken pdf-files
Janssen/Pers Rotatiedruk volgt de specificaties die worden
voorgeschreven door de Ghent Workgroup voor het aanleveren
van pagina’s in de grafische industrie (zie www.gwg.org).

