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SDL Produkties heeft de mogelijkheid om full-color afbeeldingen te printen in kleine en
middelgrote oplagen.
Met een aangepaste printer worden de transfers geprint in plaats van gezeefdrukt.
Voorheen vormden de hoge aanloopkosten bij full-color zeefdruk een drempel.
Met deze techniek is er een prima alternatief voor oplagen van enkele stuks en proefdrukken.
De prints worden geleverd in het formaat <A3 (41 x 28 cm)

Digitale transfers worden geprint in opglazuren en kunnen worden ingebrand op temperaturen van
760°-850°C.
Ze worden afgewerkt met flexibele afdeklagen, zodat ook een bolle of holle ondergrond te
decoreren is. De verwerking is gelijk aan die van een conventionele (zeefdruk)transfer
Hoewel vooral bedoeld voor het maken van fotoafbeeldingen zijn er goede resultaten te behalen met
tekeningen, aquarellen en teksten.
Gekleurde vlakken en felle kleuren zijn minder geschikt.
Wit en metalen kunnen niet geprint worden.
SDL Produkties werkt met twee systemen:

- Op basis van een CMYK systeem. Dit is het standaard systeem met cyaan, magenta, geel en
zwart.
- Met een CR(rood)YK systeem. Hier is magenta vervangen door rood. 760°-790°C.
Helder rood is dan mogelijk. Echter alle mengkleuren zijn dan gerelateerd aan rood.
Digitale transfers worden altijd aangebracht op een geglazuurde ondergrond. De onderliggende
glazuurlaag moet dun en glad aangebracht zijn. Onze ervaring is dat kwast glazuren (zoals
bijvoorbeeld van Botz) minder goede resultaten geven. Als de onderliggende glazuurlaag te dik is
bestaat de kans op af springen of pinholes.
Vergeleken met zeefdruk zijn digitale transfers minder compatible met andere glazuren
Net als bij zeefdruk transfers komen de kleuren en transparantie pas tot ontwikkeling na het
branden!
Wij adviseren nadrukkelijk om altijd een proef te branden.
Kosten digitale transfers

€17,50 per transfer
Bij grotere aantallen gelijke vellen geldt een staffelkorting.

Omdat wij altijd streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat binnen de technische
mogelijkheden
vragen wij per opdracht € 10,= instelkosten.
Dit zijn de kosten voor:
- Inlezen en beoordelen van de bestanden. Indien we problemen verwachten of onvolkomenheden
tegen komen zullen we dit aan Uvoorleggen en een oplossing aandragen.
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-Kleine correctie"s aanbrengen in de afmetingen en het witbalansen van de achtergrond.
_ Optimaliseren van de kleurprofielen.
Wij berekenen dus geen aanvullende kosten achteraf.
Voor extra handelingen zoals het compleet opmaken van bestanden hanteren wij een tarief van
€15,= per kwartier.
Levertijd 5 werkdagen. Spoedopdrachten in overleg.

Verzendkosten:
Nederland:
Brief post € 4,=. Het moet wel mogelijk zijn om het A3 vel doormidden te snijden.
Pakket € 8,50. U ontvangt een track & trace code. Levering 1-2 werkdagen.
Belgie:
Briefpost tot 100 gram € 6,95.
Pakket €9,50. U ontvangt een track & trace code. Levering 1-2 werkdagen.
Ophalen kan ook. De koffie wordt vers voor u gezet.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Aanleveren kan als volgt:

Opgemaakt bestand op formaat 41x28 cm(<A3). 410x280mm.
Bij voorkeur minimaal in 300 DPI. RGB of CMYK.
Graag het bestand schoonmaken en als 1 laag opslaan. Lettertype insluiten.
Voor het beste resultaat opslaan als: TIFF , adobe PSD of PDF.
JPG mag ook dan wel in de hoogste kwaliteit. ( let op bij het door kopiëren van JPG bestanden
treedt bij iedere kopie kwaliteitsverlies op.)
Voor tekst: Adobe AI of EPS. (vector) of tekstbestanden opgeslagen als PDF.
Graag op het vel of in uw bericht aangeven of de CMYK of de REDSET gewenst is.
Bij geen opgave wordt de CMYK gebruikt. Dit geldt ook voor herdrukken.
Vergeet ook uw naam en adresgegevens niet!
Bestanden kunnen worden gemaild naar: files@sdlprodukties.nl
of stuur een upload link bijvoorbeeld via wetransfer.com of hightail.com
Een USB stick kan ook.
Sturen naar:
SDL Produkties
Leemskuilen 5b
5563 CK Westerhoven.

