
Tryckfärdigt original:
Att du levererar ett tryckfärdigt original  
innebär att du har vidtagit alla åtgärder du  
kan för att originalet ska fungera optimalt  
vid tryck. 
 
Upplösning bilder: 
300 dpi när bilden är i 100% för optimalt  
resultat 

Typsnitt:
Typsnittet skall vara inkluderat i filen, välj  
att bädda in typsnitten i PDF:en. 

Bilder & Färger:
Bilder bör ha en upplösning på 150-300 dpi. 
Streckritningar eller illustrationer som inte  
är vektorgrafik bör ha en upplösning på 800-
1200 dpi. Bilder i dokumentet kan vara RGB 
(sRGB eller AdobeRGB), eller CMYK  
(Bestruket papper - FOGRA 51 och  
obestruket papper - Fogra 52). 

OBS! 
Blanda helst inte CMYK och RGB i dokumentet. 
Dekorfärger definieras alltid enligt Pantoneska-
lan (PMS). Men vill du inte att  vi trycker med 
PMS så är det viktigt att du separerar färgerna till 
CMYK innan du skickar filen till oss.

Logotyp:
För bästa resultat bör logotyper och  
liknande grafik vara vektoriserade  
(PDF eller EPS-filer).

Utfall:
Lägg till minst 3 mm utfall åt alla ytterkanter. 
Glöm inte att kontrollera utfallsinställningen  
när du genererar PDFen.

Skärmärken:
Lägg till skärmärken, andra markeringar  
än dessa ska inte finnas med.

Avstånd till kant:
Placera ej text och bild för nära kanten   
(och därmed riskerar att bli avskurna)

Att tänka på vid Bokproduktion:
Vi har rätt till över-/underleverans på upptill  
10 % av beställd upplaga, utan justering av 
faktura.

Vid över-/underleverans av bokbeställningar, 
justeras fakturan enligt den faktiska levererade 
kvantiteten till styckpriset som anges i orderbe-
kräftelsen.

Produktionstid VS Leveranstid
Det är skillnad på produktionstid och  
leveranstid. Vi informerar alltid om  
produktionstiden. Sedan tillkommer  
även leveranstiden

Här kommer ett antal viktiga punkter att kontrollera innan du  
skickar ett original till oss som ska tryckas. Gör du detta i god  
tid så minimeras risken att du hamnar i tidsnöd, du får det fina  
slutresultatet som du har tänkt dig.

 Checklista för Tryckfiler

För mer information om Tryck och Tryckfiler:   På din Whitelabelsida diverse/ Ladda ner


