
Checklista för inlämning av digitala original
I vår inhouse prepress avdelning tar vi emot allt underlag från våra kunder och förädlar till färdiga original som används 
som underlag till vår CTP-anläggning. För att säkerställa kvalitén och leveranssäkerheten har vi följande önskemål på 
hur vi vill att Ni skall skicka digitala original.

Öppna dokument
Vi arbetar i Mac-miljö och kan ta emot följande öppna dokument gjorda i Adobe CS6 (eller tidigare versioner):
- InDesign
- Photoshop
- Illustrator

PDF
Använd vår inställningsfil (joboptions) som finns att hämta på vår hemsida för att skapa PDF:er från InDesign.

ICC-profil och papper/kartong
- ICC-profil till våra standard pappers- och kartongkvaliteter finns att hämta på vår hemsida. 
-  Om andra papperskvaliteter ska användas så måste beslut tas om vilken ICC-profil som ska användas. Kontakta 

gärna oss om råd.

Grundregler
- Typsnitt, bilder och illustrationer som är länkat ska skickas med. Gäller ej när ni skickar PDF klar för tryck.
- Om ni inte vill skicka typsnitt går det bra att göra om till textkonturer.
- Rensa dokumentet från allt som inte ska finnas med.
- Tänk på att ha ett utfall på ca 3 mm.
- Färger ska vara korrekt angivna. Pantone färger ska vara angivna enligt Pantone bibliotek.

Bilder
- Fyrfärgsbilder bör ha upplösningen 300 ppi.
- Bilder ska vara separerade till CMYK med korrekt ICC-profil.
- Filformat ska vara TIF, EPS eller PSD.
- Bilder bör vara monterade i 80-130%.
- Streckbilder bör ha upplösningen 1200 ppi.

Stanslinjer
-  Ska ligga som övertryck och som en separat Pantone färg som inte annars används i det aktuella dokumentet.
- Får inte ändras i storlek eller justeras på något sätt.

Folie, Prägling eller Partiell lackering
De ytor som ska folieras, präglas eller partiellt lackeras ska ligga som övertryck och som en separat Pantone färg som 
inte annars används i det aktuella dokumentet. Kontakta oss gärna om råd om Ni är osäkra.

Metallicerat papper
Till metallicerat papper finns inga ICC-profiler att tillgå. Det går inte heller att ta fram provtryck med exakta färger. Det 
går att trycka med vit färg på detta papper antingen för att få vita partier eller så kan man välja att trycka vit färg bakom 
till exempel bilder för att få trycket mer likt tryck på vanligt vitt papper. Kontakta gärna oss om råd.
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