
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. 

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

Gør dit artwork klar til 
udskrivning

Materiale2
Bemærk venligst, at absorberende og gennemsigtige materialer, der anvendes i dette produkt, 

kan få nogle farver til at fremstå lysere. Dette gælder især for sort. Hvis dit design indeholder 

sort, anbefaler vi, at du bruger en kraftig sort farve (cyan 50 %, magenta 40 %, gul 40 %, gul 40 

%, sort 100 %). 

PMS3
Hvis du vælger PMS, skal dit design oprettes som en vektorfil. Hvis du ikke har en vektorfil, 

konverterer vi dit design til en vektorfil, hvis kvaliteten er god nok.  I dette tilfælde vil vi også 

foretage en konvertering til det rigtige Pantone Library, hvilket kan medføre en lille 

farveafvigelse i nogle designs. 

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 detaljer inden for 
dette område i tilfælde af uhensigtsmæssigheder i 
trimningen.

150 dpi resolution

Opsætning af din fil1
For at sikre, at dine illustrationer er så skarpe og klare som muligt, anbefaler vi en opløsning på 150 
dpi for alle designs. Download venligst vores skabeloner for at sikre, at dit design passer korrekt til 
layoutet

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 trykfejl, og hvordan du undgår dem. 

 

 

 - Kontroller antallet af sider i dit dokument, det skal være det samme som det bestilte 

 - Alle skrifttyper og objekter skal være indlejret. 

 - Kontroller dine lag for overtryk
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colour mode

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


