HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN EEN

PDF

Handleiding voor PDF-creatie & specificatieblad
Beginnen
Dit document biedt alle informatie die je nodig hebt om PDF-bestanden te creëren die optimaal afgedrukt
kunnen worden. Lulu’s platform voor boekcreatie functioneert het best met correct voorbereide en
geformatteerde PDF’s.

Specificaties & lay-out voor de binnenkant
Het (enkele) PDF-bestand voor de binnenkant moet alle content van je boek bevatten, inclusief een copyrightpagina en eventuele
blanco bladzijden.
• De resolutie van afbeeldingen is idealiter niet lager dan 300 ppi en niet hoger dan 600 ppi
• Vectorafbeeldingen moeten gerasterd zijn
• Alle lettertypes moeten correct ingevoegd zijn
• Alle transparante lagen en vector-objecten moeten afgevlakt zijn
• De pagina-lay-out van je PDF moet Enkel zijn en de afdrukstand Staand
• De afmetingen van je PDF moeten dezelfde zijn als die van het boek dat je creëert. Voeg een afloop van 0,3175 cm toe aan je
document. Bijvoorbeeld, voor een boek van 20,99 x 29,70 cm (A4) is een PDF van 21,625 x 30,335 cm nodig
• Voorzie een veiligheidsmarge van 1,27 cm voor alle content
• Voorzie een binnenmarge of goot van minimum 0,5 cm aan de kant van de binding
• Voeg nooit snij- of afloopmarkeringen toe aan je PDF

Specificaties & lay-out voor de omslag
Het (enkele) PDF-bestand voor de omslag moet alle content voor je omslag bevatten. We raden aan om de sjabloon te gebruiken
die we tijdens het publicatieproces aanbieden (afmeting gebaseerd op het bestand voor de binnenkant).
• De resolutie van de afbeeldingen moet 300 ppi zijn
• Vectorafbeeldingen moeten gerasterd zijn
• Alle lettertypes moeten correct gevoegd zijn
• Alle lagen moeten afgevlakt zijn
• De afmetingen van je PDF moeten dezelfde zijn als die van het boek dat je creëert. De rugbreedte is afhankelijk van het aantal
bladzijden in je boek
• Voeg een afloop van 0,3175 cm toe en voorzie een veiligheidsmarge van minimum 0,635 cm voor alle content (1,905 cm
voor hardcover zonder stofomslag (casewrap))

Je boek formatteren
Je kan best het uiteindelijke snijformaat van je boek determineren aan het begin van de formattering aangezien dit de
afmetingen bepaalt van de bestanden voor binnenkant en omslag die je moet voorbereiden voor uploaden.
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Anatomie van een pagina

ACHTERPL AT

VOORPL AT

Boekomslag

BINNENK ANT

Binnenkant v/h boek

Rugzone
De rugbreedte is afhankelijk van het aantal bladzijden in je boek. Gebruik de juiste formule / tabel om de rugbreedte te bepalen
voor Perfect gebonden paperback en Hardcover met of zonder stofomslag (casewrap). Bij de bindwijzen met ringband (spiraal)
en geniet wordt de rug niet gelijmd en ze vereisen dus geen extra ruimte.

Werkzone
De zone op de bladzijde waarin alle content veilig is.

Veiligheidsmarge
We raden aan om een boord te voorzien tussen de afgesneden rand en alle belangrijke content (bv. tekst, paginanummers) om
te vermijden dat deze afgesneden wordt.

Afloopzone
Bij de productie wordt een rand afgesneden van het uiteindelijke boekblok. Alle afbeeldingen en designelementen die bedoeld
zijn om tot over de rand van de pagina uit te strekken, moeten de afloopzone vullen om te vermijden dat er witte boorden
zichtbaar blijven na het afsnijden.

Goot (Niet getoond)
Binnenmarge voor de welving van het blad.
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