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1. Algemeen
Fijn dat u de moeite neemt om dit te lezen, ten einde te voorkomen dat u bepaalde zaken niet
conform onze specificaties aanlevert. Controleer op de website of u de meest recente versie van
deze specificaties heeft. Mocht u na dit gelezen te hebben nog vragen hebben, dan kunt u met uw
vragen terecht bij onze verkoopafdeling, bereikbaar op tel: 0546-575165 of email: info@duplicase.nl
1.1 Catalogusnummer
Op de cd/dvd zelf en op het drukwerk staat altijd een catalogus- of bestelcode, bestaande uit een
merk (afkorting) en een volgnummer (niet beginnend met een 0, alleen bestaande uit cijfers). Deze
code mag u zelf vrijblijvend bepalen. Ook kunt u een Duplicase-volgnummer laten reserveren.
1.2 Cd-/dvd-bedrukking- en drukwerkontwerp
Al onze cd's/dvd’s worden bedrukt door middel van zeefdruk (1-5 PMS-kleuren) of full colour offset
(op witte ondergrond). Belangrijk daarbij is dat u het ontwerp aanlevert volgens onze specificaties.
Niet correct aangeleverde ontwerpen kunnen we soms (tegen meerprijs) corrigeren of moeten
worden vervangen door u. U kunt zetwerk aanleveren als drukklare hoge resolutie PDF, eventueel
als Indesign, Illustrator (outlines), EPS (zonder WIN-fonts) of hoge resolutie JPG (dat verdient echter
niet de voorkeur). Photoshop bestanden in overleg (dit programma is niet bedoeld voor opmaak
maar kan er eventueel voor worden gebruikt). Wij verwerken uw bestanden op een MAC. Als u ze
op een PC maakt moet dit in PDF worden omgezet. Andere bestanden kunnen conversieproblemen
geven.
Drukklaar betekent met snijlijnen, 3 mm overvul, paskruisen, bladzijdenummering, CMYK (ISO
12647-2:2007 CMYK kleurenprofiel, dat wil zeggen ISO coated v2 CMYK of Fogra 39L CMYK,
maximaal inktbezetting 330%), op inslag, incl. fonts. Vanuit Photoshop zoveel mogelijk lagen
combineren en exporteren als PDF met vectordata (lettercontouren, outlines). Verdere specificaties
volgen in hoofdstuk 2.
1.3 Verpakking
U kunt uw cd's en dvd’s op verschillende manieren uitvoeren en/of laten verpakken.
Gebruikelijk voor een album-cd is de jewelbox met tray. De tray is zwart of transparant. Bij een
transparante tray moet de inlay (bottomcard) twee-zijdig worden bedrukt (fig. 1 en 2), waarbij
rekening moet worden gehouden met de niet symetrische vorm van het doosje.
Als alternatief kunnen de cd's worden verpakt in een slimbox (5.2 mm). Hierin past een gewoon
booklet. Of in een 2-pcs-box (7 mm), met een ‘single-cd’-kaart (fig. 3). Of een kartonnen wallet /
hoesje (fig.4) of een digipack. Digipacks zijn zo diers dat we u op aanvraag de juiste werktekening
sturen. Daarbij moet rekening worden gehouden met dikte van het boekje, plaats van de tray en een
booklsleeve of slitstans. Ook het aantal pagina’s kan worden gekozen.
Dubbel-cd’s worden verpakt in een slimline 2cd-box (scharnier links), een brilliant 2cd-box (scharnier
rechts) of een multi-cdbox voor 2 t/m 6 cd’s. Drukwerk hiervoor heeft dezelfde afmetingen als voor
een gewone jewelbox.
Hiernaast zijn er nog tal van andere verpakkingsmogelijkheden, waarover wij u graag adviseren.
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2.1 Specificaties labelfilms voor cd-/dvd-opdruk
In punt 2.7 staat het opdrukgebied afgebeeld van de cd of dvd. PMS-kleuren (1 tot 5 kleuren) worden door
middel van zeefdruk gedrukt. Full color afbeeldingen in offset: op een wit volvlak cyaan, magenta, geel, zwart
(CMYK). Voor zeefdruk en offsetdruk gelden verschillende ontwerpspecificaties.
Bedenk dat de bedrukkingsondergrond altijd zilver-kleurig is. En dat daardoor de kleuren altijd iets afwijken van
de Pantone kleuren uit de waaier. Dit op te lossen door eerst een wit volvlak te drukken. Dit is standaard onder
fc bedrukking, maar niet noodzakelijk. U hoeft bij gebruik van de aangegeven standaardmaten geen ontwerp
van een volvlak mee te sturen, maar wel in het ontwerp, buiten het drukbeeld vermelden of er al dan niet een
(wit) volvlak gedrukt moet worden.
2.2 Lijndikte en lettergrootte
De lijndikte bij een positieve opdruk moet minimaal 0.12 mm zijn.
De lijndikte bij een negatieve opdruk moet minimaal 0.20 mm zijn.
De lettergrootte bij een positieve opdruk moet minimaal 4 pt. (1.40 mm) zijn.
De lettergrootte bij een negatieve opdruk moet minimaal 6 pt. (2.10 mm) zijn.
2.3 Standaard gegevens voor opdruk audio-CD/DVD
2.3.1 Catalogusnummer
Een catalogus of itemnummer mag niet ontbreken op de labelopdruk (verplicht voor de auteursrechten organisatie)
2.3.2 Naam auteursrechten organisatie
Het vermelden van de naam van een auteursrechten organisatie op de CD/DVD, is verplicht.Welke naam u
vermeldt, hangt af van het land waar u de auteursrechten aanmeldt en/of afdraagt. Bijvoorbeeld voor Nederland
is dat STEMRA of BIEM/STEMRA, Engeland MCPS, Duitsland GEMA, Belgie SABAM, Frankrijk SACEM, etc.
2.3.3 Het randschrift
De tekst: ‘All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying,
hiring, lending, public performance and broadcasting of this disc is prohibited’. Deze vermelding is niet verplicht
bij onbeschermd repertoire.
2.3.4 Het ompact disc logo
Het compact disc logo op de CD opdruk is niet meer verplicht. U bent dan ook vrij om het logo al dan niet te
plaatsen.
2.3. Standaard gegevens voor opdruk Multi-Media CD/DVD
Geen gegevens verplicht. Om eventuele misverstanden te voorkomen raden wij u wel aan een catalogus- of
itemnummer te vermelden op de cd-/dvd-opdruk. Ook het betreffende DVD-logo (video, audio, rom, etc.) wordt
aanbevolen.

2.4 Opdruk gebied CD / DVD
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Dit gedeelte kan worden bedrukt zeefdruk en offset, niet aflopend.
Binnen een straal van 45 mm (rode kader) kan kleurverschil optreden door de niet egale
binnenringen. Tekst op zilver niet binnen dit kader plaatsen.
Indien u een ontwerp aanlevert plaatsen wij deze in bovenstaand sjabloon. We hebben dan
voldoende aan een ontwerp mét overvul (dus zonder uitsparing in het midden) maar wel een
paskruis in het midden.
Plaats geen (kleine) tekst in een afbeelding (JPG, TIFF). Bij het uitdraaien van de films wordt
de tekst gerasterd en slecht leesbaar.
Zeefdruk:
Densiteit 10-85%. Raster onder 10% is niet zichtbaar, raster boven 85% loopt dicht bij het
zeefdrukken



Bijlage 1.

Toelichting voor het maken van geschikte bestanden
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Indesign documenten.
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resulteert in extra tijd en












Op verzoek sturen we u templates van met name meer ingewikkelde ontwerpen zoals digipacks. Voor


specifieke verpakkingen kunt u contact met ons opnemen (telefonisch of per e-mail).
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kan tegen geringe kosten een barcode aanmaken op grond van het door u aangeleverde

barcodenummer
(bijvoorbeeld ISBN). U kunt ook uw barcode aanleveren en door ons laten plaatsen.
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Hieronder vindt u een inslagschema voor een 12 pagina boekje.













































 





 


 





 



 



 



 



 



 



 














































































 

















Hoofdstuk 2

Specificaties voor de opmaak van de PDF
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5. Colour			

6. Fonts



















 












 





11. OPI		

12. JDF
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5. Advanced			

6. Security
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3. Fonts			

4. Colour

















































 












































 

































 







bijvoorbeeld Courier.
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per e-mail (PDF tot 10 Mb) of via
www.youndit.com
25 of www.wetransfer.com. In dat geval de bestanden in een map plaatsen, zippen


en verzenden. Open bestanden en fonts per e-mail ook altijd in een gezipte map verzenden.










































