
helpcenter contact

Vil du vide mere?
Besøg vores Hjælpemiddelcenter eller 
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.

Layout2
Indsend venligst dit design i 2 PDF-filer: 

 

1. Omslag, bagside, ryg og deres omvendte aa-

sider (2 sider). 

 - Første opslag (side 1) indeholder 

bagsideteksten (til venstre), ryggen (I midten) og 

omslaget (til højre). 

 - Andet opslag (side 2) er den omvendte side af 

omslaget og indeholder den første indvendige side 

(venstre) og den sidste indvendige side (højre).

Afblødning 
Dette område vil blive beskåret. Sørg for, at alle 
baggrundsgrafik eller billeder dækker dette område.

Trim linje 
Dette er den endelige størrelse, som dit 
kunstværk skal beskæres til. 

Sikkerhedsmargin 
Undgå at placere tekst eller vigtige oplysninger inden for 
detteområde i tilfælde af uhensigtsmæssigheder i 
forbindelse med trimning.

format 3 mm bleed 300 dpi resolution

Opsætning af din fil1
Vi anbefaler, at du bruger vores skabeloner, men du kan også indstille din dokumentstørrelse I 
henhold til format du har valgt, og tilføje 3 mm afsmitning.  Hvad angår kvaliteten, 300 dpi 
opløsning er standarden for at sikre skarpe og klare udskrifter. 

Vi har en enkel vejledning til at hjælpe dig med at sikre en gnidningsløs overgang fra designfasen 

Gør dit artwork klar til 
udskrivning
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2. Indvendige sider i naturlig rækkefølge (en pr. side) 

  - Den første side i dette dokument vil være på højre side af det endelige produkts 

spread.
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colour mode

Eksporter til PDF5
Eksporter dit kunstværk til PDF-format, og sørg for, at dit dokument farvetilstand er CMYK.

coated or uncoated

overprint

most common print mistakes

Ekstra kontrol4
Der er nogle kontroller, som du skal tage hensyn til, før du eksporterer dit kunstværk:

Her kan du finde en oversigt over de mest almindelige udskriftsfejl og hvordan man undgår 
dem.

 

 

 - Kontroller antallet af sider I dit dokument, 

   den skal være den samme som bestilt. 

 - Samme farve på belagt eller ubelagt papir giver 

   et andet slutresultat. 

 - Alle skrifttyper og objekter skal være indlejret. 

 - Kontroller dine lag for overtryk.
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Ekstra sikkerhedsmargin3
Tilføj venligst en ekstra sikkerhedsmargin på 5 mm (10 mm ved bestilling af +100 sider) 
på rygsiden af hver indvendig side, så dit kunstværk ikke bliver påvirket af limen. 




