Guide för färdigt material
Nedan följer kortfattade tips för bästa resultat på din trycksak.
Tryckanpassad PDF är det absolut bästa att lämna till tryckeriet, men det förutsätter att allt i dokumentet
är riktigt gjort med högupplösta bilder i CMYK-läge, utfall där det krävs, osv.
Vi jobbar i de flesta förekommande programmen för grafisk produktion, Quark Xpress, Indesign,
Photoshop och Illustrator.
Vi tar även emot material producerat i Microsoft Word, Excel, Powerpoint. Men då anses inte materialet
var ripfärdigt, utan kräver vidare bearbetning. Vi hjälper gärna till att färdigställa sådant material för tryck.
Dokument
• Dokumentet skall vara i det beställda formatet
• Dokumentet bör endast innehålla det som ska produceras, rensa bort allt som inte ska vara med.
• Tänk på att alltid lägga utfallande objekt 3-5 mm utanför dokumentformatet och att lägga dit
skärmärken.
Färger
• Ta bort de färger som inte används ur färglådan.
• Se till att samtliga objekt har rätt färgläge; CMYK eller PMS.
• Kontrollera att ingen text som skall tryckas i svart ligger i färgen “passmärken”.
Typsnitt
• Använd Postscript-typsnitt, undvik TrueType-fonter. Se till att kursiva, feta och andra varianter av
använda typsnitt är äkta. Manipulera inte den äkta varianten med hjälp av programmets meny.
• Skicka med alla använda typsnitt till tryckeriet (behövs inte om du skickar en PDF.
Logotyper/Illustrationer
Logotyper vill vi ha som vektoriserade EPS-filer, dvs EPS:er som är sparade i Illustrator/Freehand och där
all text gjorts om till banor.
Logotyper från nätet eller sparade i Word eller liknande är inte att rekommendera i tryck.
Skicka med alla använda logotyper/illustrationer till tryckeriet.
Bildformat
Färgbilder format: eps, jpeg (hög eller maximal kvalitét), tif
-Färgläge: CMYK (vid fyrfärgstryck)
-Upplösning: 300 dpi
Gråskalebilder format: tif
-Färgläge: gråskala
-Upplösning: 300 dpi.
Punktuppbyggda/ format: tif
-Streckbilder färgläge: punktuppbyggd
-Upplösning: 600 dpi.
Bilder
Förstora inte bilderna till mer än 130% i layoutprogrammet. Bilder som ska vara frilagda ska ha
korrekt urklippsbana. Vi hjälper gärna till med färgkorrigering, friläggningar och retuschering.
Skicka med alla använda bilder till tryckeriet.
Korrektur
Hos oss ingår alltid ett digitalt korrektur i form av en PDF.

