Prepressinstruktion
Tryckanpassad PDF
Format
Se till att dokumentformatet alltid definieras med det
skurna måttet på produkten. Minst 2 mm marginal till
ytterformat, för ev avvikelse vid stansning eller
skärning. Vid utfallande tryck krävs 2,5 mm utfall.

Vi inför tryckanpassad pdf som standard för
hantering av digitala underlag.
En tryckanpassad pdf innehåller både bild och text i
ett komprimerat format som är plattformsoberoende.
Det innebär en ökad snabbhet och säkerhet vid överföring av tryckunderlag. Priser enligt offert innefattar
tryckanpassad pdf, färgkorrektur och utskjutning.
Detta kräver att du som kund har full kontroll på dina
dokument och vad de innehåller. Att teckensnitten är
inkluderade och bilder håller tillräcklig upplösning.
Vi tar givetvis fortfarande emot öppna dokument
med bifogade bilder och teckensnitt, men hanteringen
av dessa medför en tillkommande kostnad/timme.
I spalten intill följer instruktioner för vad en
tryckanpassad pdf, alternativt öppet dokument,
bör innehålla. Du hittar också information om hur
du levererar dina underlag till oss.
Har ni frågor om dessa instruktioner eller andra
funderingar om vår prepress kontakta oss gärna
via e-post thomas.wihlmark@inplastor.se eller
telefon 0141-22 43 43.

Svällning
0,4 pt för offsettryck och 0,8 pt för screentryck.
Stanslinje eller annan markering för hål el dyl.
Dekorfärg med övertryck.
Bilder
Högupplösta, dvs 300 ppi vid storleksförhållande 1:1.
Beskär bilden så att den inte blir onödigt stor.
Line art bilder i 1200 ppi vid storleksförhållande 1:1.
Bilder ska sparas med någon av följande profiler för
största färgomfång
• CMYK: Euroscale coated V2
			
• Gråskala: 25% punktförstoring
Vi använder ICC-profiler för intern färgstyrning av
färgkorrektur och tryckprocess i offset.
Färgomfång
Vid tryckning i 4-färg (offset), bör summan av
rastertonerna i bilden inte överskrida 300%.
Svarta kompaktytor ska kompletteras med
60% cyan, 30% yellow och 30% magenta.
Teckensnitt
Inkludera alltid teckensnitt när du sparar pdf.

Öppet dokument
Vi tar emot underlag i Adobe InDesign,
Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.
Teckensnitt
Teckensnitt bifogas alltid.
Använd den äkta varianten av teckensnittets kursiva,
halvfeta snitt, dvs gör inte detta på elektronisk väg
i programmets meny.
Färger
Dokumentet bör innehålla endast de färger som
ska användas för tryck. Dekor- eller processfärger.
Skicka alltid med färgutskrifter som visar layouten.
Dokument ska vara tillgängligt för justering. Övrig hantering är lika som tryckanpassad pdf, se ovan.

Överföring av underlag
E-post max 10 mb
FTP-server Download
Adress: 193.41.118.132
Kontonamn: XINDOWN
Lösenord: PLASTIC17
Komprimera filerna med Stuffit eller Zipit för överföring av
öppet dokument via e-post & ftp.
Namnge filen och meddela alltid aktuell projektledare när
underlag laddats ned på vår ftp-server.

