PRINT SPECIFIKATIONER
Når du sender din illustration, er det vigtigt også at sende et farve JPEG proof/bevis på billedet, da lagdelte
digitale filer er tilbøjelige til at ændre udseende, når de vises på forskellige maskiner.
Når du forbereder din grafik, er det vigtigt at tage hensyn til følgende layout retningslinjer for at opnå de
bedst mulige resultater.
PVC:
Vektor filer:
• Brug altid CMYK-farver til produktion for optimale resultater og farver der matcher.
• Konverter altid skrifttyper til kurver, før du sender filen.
• Når du har sort farve i layoutet, bedes du angive disse til følgende værdier: C:86, M:85, Y:70, K:100
• Når du har en kontur/contour – anbefaler vi at omdanne den til et objekt eller gøre den skalerbar.
• Vigtige elementer af designet (logoer, tekster) bør ikke placeres tættere end 5 cm til kanten.
Bitmap filer:
• Brug altid CMYK-farver til produktion for optimale resultater og farver der matcher.
• Brug venligst TIF (LZW-komprimering) eller JPG-filer med et minimum af kompression
• Når du har sort farve i layoutet, bedes du angive det til følgende værdier: C:86, M:85, Y:70, K:100
• Vigtige elementer af designet (logoer, tekster) bør ikke placeres tættere end 5 cm på kanten.
• Husk, jo tættere du er på et trykt objekt, jo højere printopløsning skal der til.
Synsafstand: 1 til 3 meter - opløsning på 300+ dpi.
Synsafstand: 3 til 5 meter - 150 dpi.
Synsafstand: 5+ meter, 72 dpi.
Anbefalet min. opløsning: 0-3 m2: 100-150 dpi, 3-6 m2: 75-96 dpi, 6+ m2: 72 dpi.
Tekstiler:
Vektor filer:
• Konverter altid skrifttyper til kurver, før du sender filen. (tekster outlines)
• Vi anbefaler at bruge PMS “Solid Coated” (alternativt HKS / RAL)-farver, eller at bruge CMYK
• Hvis der er sort i logo/layout bedes denne angivet til CMYK 100-100-100-100
• Når du har en kontur/contour – anbefaler vi at omdanne den til et objekt eller gøre den skalerbar.
Bitmap filer:
• Brug CMYK TIF-filer med LZW-komprimering
• Vi anbefaler ikke at størrelsen ændres (strækker eller formindsker) på billederne, før du sender filerne.
• Hvis du ønsker at se, hvordan filen tager sig ud efter udskrivning - zoom billedet til 100% i Photoshop.
• Vi tager ikke noget ansvar for ikke matchende PMS, RAL eller HKS farver, ved bitmap filer.
• Undlad at forberede eventuelle tilpasninger til syning.
• Vigtige elementer af designet (logoer, tekster) bør ikke placeres tættere end 5 cm på kanten.
• Husk, jo tættere du er på et trykt objekt, jo højere printopløsning skal der til.
Lav opløsning er dog sjældent et problem, hvis der trykkes flag eller bannere der skal ses på større afstand.
Synsafstand: 1 til 3 meter - opløsning på 300+ dpi.
Synsafstand: 3 til 5 meter - 150 dpi.
Synsafstand: 5+ meter, 72 dpi.
Anbefalet min. opløsning: 0-3 m2: 100-150 dpi, 3-6 m2: 75-96 dpi, 6+ m2: 72 dpi.
Applikationer:
Vi anbefaler at du leverer din illustration, i et af følgende formater:
PDF, TIFF, JPEG, EPS, Ai eller CDR (op til version X7)
Vi tager ikke noget ansvar ved forkert forberedte filer.
I de tilfælde hvor vi ikke modtager filer med PMS, HKS eller RAL-numre, bør kunden være opmærksom på at
de små farve forskelle der kan forekomme, når der udskrives i henhold til CMYK, ikke bestragtes som grundlag
for reklamation.
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