Filer til tryk
Hos os kan du selv levere det grafiske arbejde eller få vores grafikker til og lave det (mod tillæg). Om
I selv laver det eller om vi laver det, skal i være opmærksom på følgende:

Laver vi layoutet:


Ordre med tryk/montering vil blive efterfulgt af en korrektur (PDF Fil) til godkendelse.



Korrekturen er en digital visualisering af, hvordan det bestilte tryk vil se ud på det færdigleverede
produkt.



En digital korrektur er ikke 100% retvisende i trykkets farver.



Når en korrektur (PDF Fil) er godkendt pr. e-mail er det også et OK til at ordren kan trykkes, og
ansvaret for trykopgaven ligger ved kunden der har godkendt ordren*.



Er der ved leveringen/monteringen stavefejl, gramatiskefejl, farvefejl, skriftypefejl - hæfter Skilte og
print ikke for dette.

Levere du en trykklar fil:


Ved en trykklar fil menes der at alt er gennemtjekket og kontrolleret af kunden selv - fx tekster,
stavefejl, sidenumre, farver, fonte osv.



Ligeledes at nedenstående liste med krav er fulgt.



Har du fået en skabelon tilsendt skal denne også følges.



Trykklare filer skal afleveres i en PDF fil i størrelse 1:1.



Ved aflevering af en færdig PDF Fil til tryk, er det kundens ansvar at den trykklare PDf fil er som den
skal være. Vi er ikke ansvarlige for det færdige layout.



Bemærk - vi tjekker ikke tekster og generelt layout når der sendes en trykklar fil.



Der vil ikke blive tilsendt ny korrektur.

Krav til en trykklar PDF fil:


Alle billeder skal være i CMYK**.



Alle billeder er linket korrekt til dit dokument.



Vi anbefaler at alle billeder ligger i min. 300 dpi.



Husk at låse/vektorisere alle fonts i din pdf.



3 mm beskæring og skæremærker (tryksager)



At konvertere alle pantone farver til CMYK med mindre opgaven er bestilt med pantone farver.



Læs alle dine tekster igennem for evt. stavefejl – vi læser ikke tekster igennem.



Tjek dit format og dit sideantal i forhold til din ordre.



PDF Fil leveres altid enkeltsidet og i rækkefølge til hæfter, bøger og magasiner (ikke spreads) Det vil
sige at side 1 i PDF FIL altid vil være forside og sidste side bagside, medmindre andet er aftalt.



Alt sort brødtekst bør stå i C:0 M:0 Y:0 K:100



Vi anbefaler at du bruger værdierne C:50 M:40 Y:30 K:100 hvis du vil lave en dyb sort - dog aldrig til
brødtekst

* Mindre afvigelser fra godkendt korrektur berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
** Ved CMYK print kan der forekomme farveafvigelser på +/‐ 5%

Der henvises til vores salgs‐ og leveringsbetingelser

