Uitleg van grafische termen
t.b.v print- en drukwerk
Hier vindt u een opsomming van vaktermen die uitleg kunnen geven of onduidelijkheden
kunnen wegnemen. Bij twijfel of andere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via:
info@grafipointboxmeer.nl of 0485 575 828.

Vaktermen
Aflopend
Drukwijze waarbij de bedrukking tot aan de rand van het papier loopt. Houdt hier rekening mee bij het maken
van uw ontwerp! Wel is het noodzakelijk dat uw bestand met minimaal 2,5 mm bleed ofwel af-/overloop en
snijtekens is opgemaakt.
CMYK
De vier basiskleuren van full colour of vierkleuren drukwerk. Cyan (lichtblauw), Magenta (roze), Yellow (geel),
Black (zwart).
Digitaal drukwerk
Druktechniek waarbij geen platen of films meer worden gebruikt. Deze drukmethode is uitermate geschikt voor
de wat kleinere oplages drukwerk in kleur of zwart/wit. De produktietijd is over het algemeen zeer kort en bovendien kan dit drukwerk worden gepersonaliseerd door een database aan de drukpers te koppelen.
Font
Synoniem voor lettertype.
Full colour
Vierkleurendrukwerk (zie CMYK).
Full colour zwart
Diepzwart opgebouwd uit de 4 basiskleuren C 30%, M 30%, Y 30% en K 100%
Gramsgewicht
De dikte van de verschillende papiersoorten worden in grammen uitgedrukt. Ter indicatie: “80 grams” is normaal
dun papier ofwel standaard papierdikte te noemen, (geschikt voor bijvoorbeeld standaard brieven en kopieën.)
“350 grams” is dik papier en tevens de dikste papiersoort voor digitaal drukwerk. Uiterst geschikt voor bijvoorbeeld ansicht- of visitekaarten.

Bij twijfel en/of vragen kunt u contact met ons opnemen m.b.t. aanleveren van bestanden
via mail info@grafipointboxmeer.nl of 0485 575 828.

Lamineren
Het aanbrengen van een dunne glanzende of matte laag op het papier. Dit kan eenzijdig of dubbelzijdig worden
toegepast. De toegepaste zijde wordt tevens waterafstotend.
MC papier
Een gladde gestreken papiersoort in verschillende diktes leverbaar, uiterst geschikt voor drukwerk, in sommige
gevallen ook zeer geschikt voor digitaal drukwerk.
Offset(druk)
Drukprocédé waarbij op de drukplaat de drukkende en de niet-drukkende delen even hoog liggen. De niet-drukkende delen trekken water aan en worden met water verzadigd; de drukkende delen stoten water af en delen
de (vette) inkt.
Pantone (PMS)
Ook wel Pantone Matching System of PMS genoemd. Gedefinieerde kleuren voor de drukkerswereld weergegeven door middel van een vast referentienummer. Deze gelden als de standaard in de grafische wereld. Niet
mogelijk bij digitaal drukwerk.
Plastificeren
Het sealen of incapsuleren van lossen vellen papier. Dit wordt toegepast voor het langdurig en waterdicht beschermen van documenten. Alleen mogelijk in glans.
RGB
Red, Green, Blue: de hoofdkleuren van het wit licht. Verwijst naar de beeldschermkleuren. Alle beeldschermen
werken met RGB.
Rillijn
Het aanbrengen van een rillijn houd in dat er over de gehele afdruk een lijn in het papier geperst wordt zodat
het gemakkelijk is om het papier te vouwen. Dit is gebruikelijk bij bijvoorbeeld kaarten of folders. Het is aan te
raden een rillijn te gebruiken bij een papierdikte vanaf 160 grams of dikker.
Silkpapier
Een gladde papiersoort, ook wel satijn, gesatineerd of gekalanderd papier genoemd. Meest geschikt voor het
afdrukken in kleur. Door de gladde structuur van het papier komen de kleuren afdrukken het meest tot zijn recht.
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Enkelzijdig 1 kleur bedrukt
Enkelzijdig 2 kleuren bedrukt
Enkelzijdig 3 kleuren bedrukt
Enkelzijdig full-color bedrukt
Voorzijde full-color bedrukt, achterzijde 1 kleur bedrukt
Dubbelzijdig full-color bedrukt

Bij twijfel en/of vragen kunt u contact met ons opnemen m.b.t. aanleveren van bestanden
via mail info@grafipointboxmeer.nl of 0485 575 828.

(A-B-)Formaten
(A-B-)formaat is een eenheidsformaat voor papier, waaraan drukpersformaten zijn gerelateerd.
Dit zijn onze meest gebruikte formaten:
A0:
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
A7:
A8:

84 x 118,8 cm
60 x 84 cm
42 x 60 cm
29,7 x 42 cm
21 x 29,7 cm
14,8 x 21 cm
10,5 x 14,8 cm
7,4 x 10,5 cm
5,2 x 7,4 cm

B1: 70 x 100 cm
B2: 50 x 70 cm
DinLang: 9,8 x 21 cm
Vierkant XS: 5 x 5 cm
Vierkant S: 9,8 x 9,8 cm
Vierkant L: 14,8 x 14,8
Vierkant XL: 21 x 21 cm

Bij twijfel en/of vragen kunt u contact met ons opnemen m.b.t. aanleveren van bestanden
via mail info@grafipointboxmeer.nl of 0485 575 828.

