
COLD FOIL : hoe en wat?
Cold foil is een afwerkingsoptie die een zilverkleurige metallic uitstraling geeft. Deze techniek 
kan zowel op het hele drukvel worden aangebracht als op bepaalde plaatsen in je ontwerp. 
Het is een druktechniek waarbij eerst de folie op het drukvel wordt aangebracht, waarna deze 
wordt bedrukt. Cold foil heeft onbedrukt een zilveren kleur, maar kan worden bedrukt in elke 
gewenste kleur.

Wat heb je nodig om een geschikt ontwerp aan te leveren? 
Om een geschikt ontwerp voor cold foil aan te leveren heb je ten eerste 
professionele DTP-software nodig, zoals Adobe InDesign, Illustrator of 
Photoshop.

Stap voor stap Cold Foil
Als voorbeeld gebruiken wij Adobe Indesign.

Stap 1
Open je ontwerp en bepaal waar je de cold foil wilt aanbrengen (zie 

. Wanneer je cold foil over een logo of object ten behoeve 
van de cold foil wilt aanbrengen, dien je deze te kopiëren. Het logo of 
object plaats je op de gewenste positie in een aparte pagina* in het 
bestand, dus niet in het basisontwerp.

Stap 2
Om goed onderscheid te kunnen maken tussen ‘folie’ en ‘geen folie’ moet 
je een vaste spotkleur aan  maken. Kies hiervoor in het palet ‘Stalen/
Swatches’ voor ‘Nieuwe kleurenstaal/New swatch’ . Maak nu een spot-
kleur aan (C:10, M:0, Y:0, K:20) en noem deze ‘Foil’ .

Stap 3
Het beeld waar de cold foil geplaatst zal worden, moet met de spotkleur 
‘Foil’ opgemaakt worden. In het ontwerp zie je nu dat het object blauw 
wordt getoond. Op het gedrukte product zal dit echter niet blauw 

 waar af-
hankelijk van uw druk bestand wel of geen beeld overheen gedrukt 
wordt.

Stap 4
Maak nu van het Indesign-document een PDF-bestand (x-1a:2001, met 
3mm bleed)

* Bij enkelzijdige cold foil wordt dus altijd één extra pagina aangeleverd; 1 of 2 pagina’s voor het basisontwerp 
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