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Belangrijke informatie over het tinten van autoruiten
De ruiten van uw auto kunnen voorzien worden van zon- en uv-werende folie. Het is daarbij van belang dat de ruiten van glas
zijn, en niet van kunststof (zoals sommige ruiten van bijv. een smart). De folie hecht niet op kunststof.

Volgens de wet mogen de ruiten achter de B-stijl van elke soort folie voorzien worden. In ons assortiment hebben we daarvoor
drie soorten: Pro05, Pro20 en Pro35.  Deze verschillen in lichtdoorlaatbaarheid, zonne-energie wering en UV-doorlating.
Voorbeelden hiervan zijn aanwezig. Voor de ruiten in het portier van de bestuurder en de bijrijder gelden andere regels. Er dient
een code in de folie zichtbaar zijn en de lichtdoorlating moet een bepaald percentage hebben. De APK-keurmeesters en de
politie kunnen hierop controleren. Voor eventuele sancties of schade ten gevolge van deze controles zijn wij niet aansprakelijk.
De folie die wij voor het tinten van ruiten gebruiken is gecodeerd.

Als er een keuze gemaakt is uit de soorten folie dan tinten wij de ruiten met de grootst mogelijke zorg en vakmanschap.
Daarvoor is het nodig dat uw  auto een groot gedeelte van  de dag in onze werkplaats staat, afhankelijk van de hoeveelheid
ruiten die getint worden.

Wanneer we de ruiten los aangeleverd krijgen kunnen we optimale kwaliteit leveren. De ruiten kunnen dan volledig van 
folie worden voorzien en er is minimale kans op zichtbare stofdeeltjes in het eindresultaat. Wij begrijpen dat het los aanleveren
niet altijd in uw mogelijkheid ligt. Van onze kant vragen wij dan om uw begrip voor het feit dat we geen fabriekskwaliteit kunnen
leveren. Er is dan ook altijd een kleine kans op stofdeeltjes. Wij doen natuurlijk onze uiterste  best om die kans te verkleinen, door
bijvoorbeeld stoffen sponningen tijdens de werkzaamheden af te plakken. Wij gaan er van uit dat u de auto stofzuigerschoon en
zonder kinderzitjes aanlevert.
Eventuele beschadigingen in de ruiten worden door de folie geaccentueerd. Ook de  verwarmingsdraden veranderen na verloop
van tijd van structuur. Op die draden kan een slechtere hechting van de folie plaatsvinden. Op hechting van de folie op de rand
van het transparante deel hebben wij geen invloed. 

Ferry Quik Reklame.

Kort na het tinten van de ruiten kunnen er mogelijk vlekken zichtbaar zijn. Deze trekken na 2 of 3 weken weg, afhankelijk van de
buitentemperatuur. Na die tijd wordt het een egale donkere tint, met uitzondering van eventuele stofdeeltjes of beschadigingen.
Binnen 3 weken na de werkzaamheden kunnen wij de zichtbaarheid van oneffenheden mogelijk beperken, maar van garantie is 
geen sprake. Het resultaat van met folie getinte ruiten is altijd minder egaal dan vanuit de fabriek gecoate ruiten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Aanlever specificaties

Logo’s:
- Aanleveren als vectorbestand, opgemaakt in Adobe Illustrator  (Ai- of EPS- bestand of dit opgeslagen als PDF-bestand)
- Zet alle tekst naar contour en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk.
- PMS kleuren meegeven aan het bestand en erbij vermelden.

Snijbestanden:
- Aanleveren als vectorbestand, opgemaakt in Adobe Illustrator  (Ai- of EPS- bestand of dit opgeslagen als PDF-bestand)
- Geef aan welke schaal is gebruikt.
- Zet alle tekst naar contour en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk.
- Lijndiktes kunnen niet worden gesneden, gebruik daarom voor lijnen de padomtrek
- Geen verloop bij plotbestanden uit een effen kleur folie en geen geimporteerde bestanden gebruiken.

Autobelettering:
- AAanleveren als vectorbestand, opgemaakt in Adobe Illustrator  (Ai- of EPS- bestand of dit opgeslagen als PDF-bestand)
- Gebruik de juiste schaaltekening, en laat de maten in de opmaak staan.
- Geef aan welke schaal is gebruikt.
- Zet alle tekst naar contour en vermeldt het gebruikte lettertype bij eventueel meerwerk
- Geen transparantie gebruiken in Illustrator.
- Lijndiktes kunnen niet worden gesneden, gebruik daarom voor lijnen de padomtrek.

Fullcolor printmateriaal:
- Photoshop bestanden als TIFF of EPS aanleveren in de juiste uitsnede met 3% afloop.
- Gebruik in het Illustrator document een juiste resolutie file die op uiteindelijke formaat 100 DPI is.
- TIFF/EPS in CMYK aanleveren.
- PDF bestanden 1:1, formaat en  vehouding in bestandsnaam verwerken.
- Resolutie op eindformaat, 1:1 100 DPI

Kleurgebruik
Er kan aangeleverd worden in zowel CMYK (Fogra-27 of ISO coated) als RGB (Adobe RGB
1998). Om een zo groot mogelijk kleurenspectrum te handhaven raden wij een RGB-kleurmodus
aan. U kunt gebruik maken van PMS-kleuren, echter worden deze steunkleuren in onze high-end
RIP’s volgens de “digitale kleurenwaaier” van Pantone omgerekend naar CMYK, geef deze PMS
kleuren altijd aan op de meegeleverde kleur proef. De naam van de PMS kleur dient altijd Pantone
C (coated) te zijn.   

Algemeen:
- Vermeld de kleur van de lak van de auto, en gebruik deze ook in de opmaak.
- Vermeld de gewenste kleuren voor de belettering, bij voorkeur Pantone (PMS) kleuren
- PMS kleuren worden benaderd in snijvinyl of fullcolour print.
- Altijd een printje bijleveren met de maten erop vermeld.
- Controleer of het juiste type auto is gebruikt, met name bestelbussen kunnen nogal wat
  variaties op hetzelfde model hebben. Hierbij wijken hoogte en lengte vaak af. 
  Ook van belang: gaat het om enkel- of dubbelcabine, achterdeuren met of zonder ramen.
- Voor aangeleverde bestanden, welke niet aan deze aanleverspecificaties voldoen, of waar geen
  printje is bijgeleverd, kunnen wij extra kosten in rekening brengen.

Aanleveren mogelijk op:
- CD-rom
- E-mail, info@ferryquik.nl , niet groter dan 8 Mb.
- www.wetransfer.com

Aanleveren van de auto zelf:
- Het voertuig dient wasstraatschoon; ontdaan van oude belettering; vet- en lijmvrij te worden aangeleverd.
  Mocht de oude belettering nog verwijderd moeten worden, dan zijn daar kosten aan verbonden.


