Geprinte achterwanden voor uw keuken
De kwaliteit van de door u uitgezochte
afbeelding bepaald het uiteindelijke
eindresultaat, daarom geven wij u
onderstaand enkele adviezen mee:

Online afbeeldingen

Beeldoriëntatie

Reproductie van kleuren

Als u nog geen afbeelding heeft, kunt u gebruik maken

De achterwanden van een keuken zijn vaak lang en smal,

Bijna alle kleuren kunnen geprint worden op glas met

daarom ons advies zorg ervoor dat u een afbeelding kiest

uitzondering van magenta. Deze kleur mogen wij helaas

van de vele online afbeeldingen die op het internet zijn
te vinden. Hieronder vindt u enkele aanbieders van
afbeeldingen:

die overeenkomt met de grootte van de achterwand van
uw keuken.

roze of paars heeft, kunnen we deze wel printen, echter
zal de kleur verschillen van uw afbeelding. Hierom

Een foto gemaakt door een professionele fotograaf of
een foto van een afbeelding gevonden op het internet

www.istock.com

geven vaak een hogere resolutie, waardoor de kleuren

www.shutterstock.com

en details duidelijk worden geprint, zonder vervagingen

www.stock.adobe.com

of zichtbare pixels.
Als u een afbeelding heeft gekozen, maar u weet niet
zeker of deze wel geschikt is, dan kunt gebruik maken
van de volgende stelregel: als de grootte van uw afbeeldingsbestand lager is dan 5 MB zal de beeldkwaliteit
waarschijnlijk niet hoog genoeg zijn om er een goede
vergroting van te maken welke geschikt is voor uw
achterwand.

Fotografie
Fotografen gebruiken professionele apparatuur om

In bovengenoemde online aanbieders vindt u bibliotheken met heldere afbeeldingen, stijlen en thema’s. Als u
voor een afbeelding kiest, selecteer dan wel de hoogst
mogelijke resolutie.

Verzending
Indien u een afbeelding heeft uitgekozen dan ontvangen
wij die het liefst via www.wetransfer.com, echter als u
al een account heeft bij een andere digitale verstuurder

foto’s te maken met een zeer hoge resolutie. Wanneer

kunt u die ook gebruiken. Er bestaat ook een mogelijk-

deze foto’s op glas worden vergroot dan zorgt dit voor

heid om de bestanden eventueel via een USB-stick of

een maximale scherpte en voor duidelijke details.

CD te versturen.

niet gebruiken. Als uw afbeelding de kleur magenta,

raden we u aan om afbeeldingen te kiezen zonder felle
roze of paarse kleuren.
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MAGENTA

Testen en goedkeuren
Voordat wij uw achterwand gaan printen zal onze

Wij printen onze achterwanden op 6 mm extra helder

grafische specialist een PDF bestand maken, zodat u op

gehard glas. Dit glas heeft niet de groene tint welke

voorhand weet hoe de afbeelding er uit komt te zien.

gewoon glas wel heeft. Hierdoor kunnen we de grootste

Hierna doen we nog een printtest op 400 x 400 mm

nauwkeurigheid en hoogste kwaliteit bereiken.

glas zodat u de printkwaliteit kunt beoordelen. Na uw

HELDER GLAS:
GROENE TINT

EXTRA HELDER GLAS:
NEUTRAAL TINT

schriftelijke goedkeuring zullen wij de achterwand van
uw keuken gaan produceren.

