
VOORBEREIDING
VAN LENTICULAR 
BEELDEN
Maak indruk met innovatief drukwerk

0183 626 588  |  info@bergman.media  |  www.bergman.media

FLIP  /  ANIMATIE  /  ZOOM  /  MORPH

PDF    3 mm snijmarge, 300 DPI.
  CMYK kleurprofi el ISOcoated_v2_300.
  Multiplepage PDF.
  Per frame een pagina.

Formaat   A3 en kleiner  Vast centerview niet mogelijk. 
  Groter dan A3  Geef centerview (frame 

zichbaar recht van voor) aan. 
Compositie: centraal.

Lensrichting    Horizontaal  Handzame formaten. Effect 
wordt harder. Minder ghosting 
(doorschemeren frames).  

   Verticaal  POS en posters (effect wordt 
diffuser). Meest gekozen bij 
groot formaat, het effect is 
zichtbaar als je langsloopt. 
Maximaal 3 frames.

Kijk afstand    Benoem gewenste kijkafstand, 200 mm tot 
7000 mm.

Design    Vermijd een wisseling van: tekst, harde 
vormen en extreme kleurcontrast (zwart / wit, 
magenta / wit). Dat versterkt ghosting.

   Tekst onder of naast elkaar is een goed 
alternatief maar ghosting blijft zichtbaar.

   Tekst minimaal 12 pt, bij voorkeur schreefl oos. 
  Less is more.

Flip     Aantal frames is sterk afhankelijk van 
het beeld. Een fl ip van twee beelden 
geeft doorgaans het sterkste effect. 
Bij een verticale lens, maximaal 3 frames 
gebuiken.

 Animatie 
Morph 
Zoom

   Frames moeten met elkaar zijn uitgelijnd en 
grotendeels overeenkomen. 

   Voor vloeiende overgang kunnen 
5 tot 10 frames worden gebruikt. 

   In sommige gevallen kunnen zelfs 
20 frames worden gebruikt. 

3D

PSD
Photoshop

   3 mm snijmarge.
  300 DPI (150 DPI vanaf A1 formaten).
  CMYK kleurprofi el ISOcoated_v2_300.
   Verborgen lagen verwijderen.
  Effecten en transparantie afvlakken.

Formaat   A3 en kleiner  ± 3 cm extra beeld links / rechts
  Groter dan A3  ± 20 cm extra beeld links / rechts

Lensrichting     Verticaal  Geef focuspunt aan (element 
waar het perspectief omheen 
draait).

Kijk afstand    Benoem gewenste kijkafstand, 200 mm tot 
7000 mm.

Design    Per element een laag, in gewenste volgorde 
van diepte, geef focuspunt van diepte aan.

   Compositie: centraal. Diepte wordt goed 
zichtbaar door interactie tussen elementen.

   Beelden (foto’s) dienen een hoog contrast 
te hebben met veel details. Vermijd  een 
achtergrond met vlakke tinten, het 3D effect 
gaat verloren.

   Tekst minimaal 12 pt, bij voorkeur schreefl oos. 
   Een achtergrond moet opgevuld worden. 
Het voorliggende element mag dus niet 
uitgespaard zijn in de achtergrond laag.

  More is more.

Diepte    Elementen die dichtbij het focuspunt liggen 
zijn scherp. Meer diepte betekent onscherpe 
elementen.

OPTIES  FLIP  /  ANIMATIE  /  ZOOM  /  MORPH  /  3D vraag naar de spelregels

    Mixen van effecten

    Bedrukte papieren achterzijde

    Dubbelzijdige lenticular

     Animatie d.m.v. video frames

     2D beeld omzetten naar 3D

    Stansen of laserstansen

    Verstevigen met dibond

  Lichtbak reclame

    Zelfklevende achterzijde

    Fysieke proef

Aan het contrast en de compositie van een lenticular ontwerp zitten een aantal spelregels. Bekijk hieronder de richtlijnen voor het 
aanleveren van jouw bestanden. Afhankelijk van beeld, formaat en afwerking kunnen we adviseren af te wijken van deze richtlijnen. 

Onze specialisten geven advies! Wij kunnen zorgen voor een digitale proef voor een globale indicatie van het eindresultaat. 
Vraag een offerte op maat aan, wij hebben geen prijslijsten of staffel prijzen voor dit product. 

Offerte aanvraag? Neem contact met ons op!
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