Gør dit artwork klar til
udskrivning
Vi har en enkel vejledning til at hjælpe dig med at sikre en gnidningsløs overgang fra designfasen
til trykning!
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Set up your ﬁle
We recommend using our templates, but you can also set up your document size according to
the print area of the product. Your design must be created as a vector graphic. If you don’t have a
vector design, we will convert your artwork if the quality is good enough.
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Tilpas dit kunstværk
FULDFARVE
Hvis du vælger fuldfarvetryk, skal du sørge for, at din farveproﬁl er indstillet til
CMYK. Bemærk, at hvidt ikke kan udskrives.
SOLIDE FARVE (PMS)
Hvis du vælger ensfarvede farver, skal disse vælges fra det nyeste Pantonebibliotek for ensfarvede farver. Hvis din ﬁl ikke indeholder PMS-farver, vil vi
foretage en konvertering, hvilket kan medføre en mindre farveafvigelse i
LASER / GRAVERING / PRÆGNING / PRÆGNING / STEMPLER

Disse trykteknikker bruger ikke blæk, hvilket betyder, at dit design kan laves i alle
ensfarvede farver, så længe det er i vektorformat.

farve

FULDFARVE

SOLIDE FARVER

LASER & ANDRE

CMYK

PMS up to 4

-

12 pt

12 pt

6 pt

0,5 mm

0,5 mm

0,25 mm

Gennemsigtighed
Skygger
gradienter
min. Skriftstørrelse
min. Objektstørrelse

Vil du vide mere?

Besøg vores Hjælpemiddelcenter eller
helpcenter
contact
kontakt vores eksperter for personlig
rådgivning

Hvis ikke alle speciﬁkationer passer sammen, vil vi altid manuelt
behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit
digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.
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Ekstra kontrol
Der er nogle kontroller, som du skal tage hensyn til, før du eksporterer dit kunstværk:
- Kontroller, om dit dokument indeholder det korrekte antal sider.
- Alle skrifttyper og objekter skal være indlejret.
- Kontroller dine lag for overtryk
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Eksporter til PDF
Eksporter dit artwork til PDF-format

Vil du vide mere?

Besøg vores Hjælpemiddelcenter eller
helpcenter
contact
kontakt vores eksperter for personlig
rådgivning

Hvis ikke alle speciﬁkationer passer sammen, vil vi altid manuelt
behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit
digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.

