
Alle afmetingen zijn weergegeven inclusief bleed/a�oop, let wel tijdens het snijden kan hier tot 
maximaal 2mm op afgeweken worden.

Minimaal aantal pagina’s voor Hardcovers is 24, maximaal 120
Minimaal aantal pagina’s voor Softcovers is 36, maximaal 120
Minimaal aantal pagina’s voor Maxi albums is 80, maximaal 160
Het totaal aantal pagina’s dient altijd een veelvoud van 4 te zijn

Hardcovers kunnen voorzien worden van een rugtitel van 6mm (bij 24 pagina’s) , per 12 pagina’s 
mag dit 1mm groter worden. De rugdikte heeft een marge van plus en min 3. 
Zie voor alle rugdiktes de bijbehorende tabel.

Het binnenwerk dient 1 PDF te zijn met daarbinnen losse pagina’s volgens aangegeven afmetingen. 
Dus niet als spread!

De resolutie dient maximaal 300 DPI te zijn, bij voorkeur aanleveren onder CMYK pro�el 
(Isocoated V2/Fogra) voor fotoalbums en Adobe RGB / sRGB voor wanddecoratie. De bestanden 
dienen plat te zijn, dus geen lagen te bevatten, bv. PDF X-3, dit om problemen met fonts, transpar-
antie etc. te vermijden.

Aanleveren zonder snijtekens, houdt er rekening mee dat de eerste(rechts) en laatste(links) pagina’s 
enkele pagina’s zijn in het album. Zet geen essentiële onderdelen van een foto (b.v. een gezicht) dan 
wel tekst op de paginascheiding.

Hardcover Fotoalbums

Softcover Fotoalbums

Spiraal Fotoalbums

Maxi Fotoalbums

Lightroom Fotoalbums

Fotomagazine

PDF Speci�caties

http://fotogoed.nl/download/rugdiktes.pdf


Foto op Canvas

Foto op Hout

Foto op Forex

Foto op Aluminium

Foto op Blok

Foto op Plexiglas



* Wenskaarten dubbel liggend aanleveren als PDF met 4 pagina’s in de volgorde voorkant, 
binnen links, binnen rechts, achterzijde

Download het InDesign Pakket
Het InDesign pakket bevat alle componenten die u nodig heeft om onze producten 
naar onze speci� caties automatisch in te laden in InDesign (vanaf CS4).

DOWNLOAD het InDesign pakket (templates, job properties, color pro� le). 
Het Fotogoed InDesign pakket bevat;

IDML templates: InDesign templates van al onze producten, de pagina dimensies, 
het minimaal aantal vereiste pagina’s en de bleed/a� oop worden ingeladen.
Joboption: De door ons gewenste instellingen, waaronder de export instellingen 
worden 
ingeladen.
Color pro� le: Het kleurpro� el van onze voorkeur (IsoCoated V2)

Hulp en Cursus Videos
Wij hebben verschillende hulp en cursus videos beschikbaar die u helpen bij het 
opmaken van uw fotoproduct. In deze videos krijgt u uitgebreid informatie over de 
functionaliteiten binnen de software en krijgt u enkele handige tips aangeboden.

Bezoek ons YouTube kanaal voor een volledig overzicht.

Fotoposter

Tuinposter

Kalenders

Wenskaarten

Visitekaartjes

DVD Covers

http://fotogoed.nl/download/Indesign%20Pakket.zip
https://www.youtube.com/channel/UCGkthgULfDdkMs8_sGpwB7w

