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digitale grafische dienstverlening voor print- en zetwerk

grafisch bezig van vader op zoon sinds 1912

Ontwerp, zetwerk, opmaakwerk, vormgeving . . .
Voordat begonnen kan worden met drukken of printen 
moet er een ontwerp worden gemaakt en vormgegeven.

Als men in het verleden drukker wilde worden begon de 
opleiding in de zetterij. Zo hebben we bij Bert Print & Zet 
het vak ook geleerd, eerst als handzetter met losse loden 
letters, later ook machinaal met behulp 
van een machine die gegoten loden 
regels tekst leverde. 

Met de opkomst van offsetdruk 
werd het zetwerk gemaakt op 
composers (een soort typemachine 
met verwisselbare lettertypen) of met 
behulp van een fotozetter die beeld 
belichtte op lichtgevoelig materiaal. 

Tegenwoordig wordt zetwerk 
gemaakt op de computer. Net 
als het scannen en bewerken 
van foto’s en het maken van 
tekeningen of illustraties. U 
kunt dat dus zelf ook zult u 
denken en dat is waar. Maar 
voor het maken van grafisch 
verantwoord werk komt meer 
kijken dan een computer en 
een grafisch programma. 

De hoge eisen die vandaag de dag gesteld worden aan 
gedrukte, geprinte of anderszins gepukliceerde uitingen 
vragen een gedegen ontwerp, verantwoord grafisch 
vormgegeven en uitgewerkt. Voor ieder die geen graficus 
is maar wel voordelig tot een goed resultaat wil komen is 
Bert Print & Zet dé uitkomst.

Wij creëren uw opmaak vanzelfsprekend van geschreven of 
geprinte kopij, maar kunnen ook al aanwezige bestanden 
in bijv. Word, Excel of PowerPoint professioneel opmaken,
of drukklaar maken, waarbij een keuze kan worden gemaakt
uit meer dan 2900 verschillende lettertypen. Zo kunt u 
prijsbewust tot het beste resultaat komen.

Online opmaak
Op internet vindt u tegenwoordig veel mogelijkheden om 
eenvoudig drukwerk zelf op te maken met behulp van 
door een website geleverde sjablonen of templates. Dat is 
handig maar beperkt u wel tot de grootste gemene deler 
met het gevaar dat uw adreskaartje, briefpapier, brochure 
e.d. als twee druppels water lijkt op dat van een ander.
Als het resultaat u teleurstelt of wanneer u niet tevreden 
bent met de geboden mogelijkheden, ook dan is
Bert Print & Zet het redelijke alternatief. De aanwezige 
ervaring én het lage uurtarief bieden u de garantie snel 
en voordelig tot het resultaat te komen waarmee u wel 
tevreden kunt zijn.

Van A tot Z 

Geen opdracht is te klein of te groot, als u het kunt beden-
ken, kunnen wij het voor u realiseren. Daarom staat hier 
geen lijstje met alles wat al gemaakt is of wat wij zouden 
kunnen maken. Onze soft- en hardware wordt steeds up-
to-date gehouden, verder worden de kosten laag gehou-
den wat resulteert in sterk concurrerende prijzen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden, vraag offerte, 
of neem gewoon de proef op de som, bel of mail naar

Grafische opmaak en vormgeving, ook in 3D

Alle printopdrachten in klein- en grootformaat,
op alles waarop geprint kan worden

Fotografische afbeeldingen printen van 
digitale camera, negatief of dia 

Digitaal drukwerk

3D tekeningen maken en bewerken
3D printen van objecten

Objectfotografie, ook scannen en bewerken
van beeldmateriaal voor grafische toepassingen

Bestandsconversie van aangeleverde bestanden
of aanpassen voor gebruik in druk of print

http://www,bertprintenzet.nl

