
KRANTENSTANDAARD : ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
Kleurproeven 
 
• Het digitaal aanleveren van quadripublicaties vereist een aanvaardbare proef. 
 
• De kleurproef dient aangemaakt te worden van de PDF file. Het formaat van de proef moet 

overeenstemmen met het formaat van de file, met andere woorden de proef dient op 100% aan gemaakt 
te worden. 

 
• In de naamgeving van de aangeleverde PDF file wordt volgende toegevoegd: 

- voor ISOnewspaper26v4: filenaam_INP.pdf  
 - voor ISOcoated_V2_300_eci: filenaam_IC.pdf (alternatief) 
 
• Op elke kleurproef dienen volgende zaken meegeprint te worden: 

1. Naam van de afgedrukte PDF file. 
2. Het gebruikte profiel waarmee de kleurproef werd aangemaakt. 
3. De Fogra MediaWedge 2.0/3.0 . De referentiewaarden van deze strip (v3.0 / v2.0A) voor 
ISOcoated_V2_300_eci (Fogra 39) en ISOnewspaper26v4 (IFRA 26), die nodig zijn om de afwijking 
(delta E) van de kleurproef te bepalen, kan je downloaden op onze website. 
4. Overprint controle strip Global Graphics: meer info vindt u op onze website 

 
Gesupporteerde fileformaten 
 
• We aanvaarden enkel composite PDF 1.3. 

M.a.w. PDF 1.4, 1.5 of 1.6 specifieke zaken zoals transparantie, JBIG compressie, JPEG 2000 
compressie, beelden met 16 bits per kanaal en layers worden niet aanvaard. 

 
• Alle gebruikte beelden moeten als hoog resolutie (200 dpi) TIFF of EPS CMYK ingesloten zijn in de PDF 

m.a.w. alle andere kleurruimtes zoals Lab, RGB, … worden niet ondersteund. 
 
• Alle gebruikte fonten moeten ingesloten zijn in de PDF. 
 
• Het aanmaken van de PDF 1.3 file dient te gebeuren via Acrobat Distiller 7/8/9 
 
• In bijlage vindt u de correcte workflows tbv aanmaken PS + PDF.  

Het formaat van de PDF moet het documentformaat zijn. 
 

• Wij vragen een unieke naamgeving per file per verschijning.  
 
 
Drukkarakteristiek 
 

• Vanaf 1 februari 2008 sluit Medibel+ zich aan bij de internationale ISO standaard ISO12647-3 voor 
kranten "ISOnewspaper26v4" voor een optimaal drukresultaat van uw advertenties in de Belgische 
kranten.  

• Beeldverwerking: geoptimaliseerde RGB-beelden omzetten naar CMYK met het correcte ICC-profiel: 
ISOnewspaper26v4.icc. Het icc-profiel kan gedownload worden op onze website. 

• Meer info hieromtrent vindt u op onze website onder “Newspaper standard”  
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