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: Coated FOGRA39
			
• Gråskala: 25% punktförstoring
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
Komprimera filerna med Stuffit eller Zipit för överföring av
öppet dokument via e-post.

Instructions for Prepress
Printable PDF
Size
Use crop marks of the final size of the product.
2 mm minimum distance to edge of printing, due to
possible deviation by punching or cutting.
When bleeding edges: 3 mm width.

We introduce printable PDF as standard for
handeling digital artwork.
A printable pdf contains both picture and text in
a platformindependens compressed format.
This means a faster and more secure transfer of
artwork. Prices according to the offer include
printable pdf, colourproof and ctp.
This require that you as a customer have full control of
your documents and what they contains. That the typefaces are included and the pictures have high enough
resolution.
In the column to the right you can see instructions for
printable pdf alternativley open documents needs to
contain. You also can find how to deliver your artwork
to us.
Questions?
If any questions occur about these instructions
or our Prepress, please contact us:
Tel +46 141 22 43 43

Spreading
Litho 0,4 dots and Screenprint 0,8 dots
Pictures
All pictures in high resolution, 300 ppi, when 1:1 scale.
Line art pictures in 1200 ppi when 1:1 scale.
Pictures shall be saved with one of these profiles:
CMYK: Coated FOGRA39
Greyscale: 25% dotgain
Color extension (UCR)
When co-printing in 4 colors (litho), the sum of
screen-tones in the films can not exceed 300%.
Covering black shall be complemented with
60% cyan, 30% magenta and 30% yellow.
Typefaces
Include always typefaces when you create a pdf.

