Tryckfärdigt original
Vad menas med tryckfärdigt original?
Ett tryckfärdigt original är en fil som uppfyller specifikationen för vad som kan
tryckas direkt utan korrigering. Detta dokument riktar sig främst till den som
framställer trycksaken/originalet och därmed är bekant med nedanstående termer och
uttryck. Se till att det original som du skickar till oss uppfyller följande:

Krav för att vi skall kunna trycka utifrån din fil
»

Utfall - Om det finns utfallande bilder, tonplattor eller andra objekt vill vi ha

»

Skärmärken - Det ska alltid finnas skärmärken så vi kan skära ner din trycksak till

utfall på 3mm.
rätt format.

»

Format - Dokumentets format skall vara lika stort som trycksakens slutgiltiga storlek.

»

Flersidigt dokument ska ha sidorna i rätt ordning från första till sista sidan.
(All utskjutning sköter vi på TB printsolutions.)

»

Filformat - Vi föredrar PDF format (.pdf ) med inkluderade typsnitt alt. text i banor/konturer. (Undantag vid variabelprint, fråga oss om hur du skall leverera originalet.)

»

Färger - Trycksakens färgrymd skall vara CMYK. (processfärger, 4-färgs tryck)
Färgprofil: Coated FOGRA39

För bästa resultat
»

Tänk på att trycksaken skall vara högupplöst för att nå bästa resultat. Det vill
säga en upplösning på 300ppi.

»

Använd ICC-profilen “Coated FOGRA39”. (Finns med i grundinställningarna i Adobe-program)

»

Skärmärkena bör ha en förskjutning på 2.117mm. (oftast förinställd standard)

Att tänka på
»

En pdf-fil kan vara lågupplöst fast den ser bra ut på skärm. Dubbelkolla gärna med
den som exporterar filen så det är den tryckoptimerade versionen av pdf:en.

»

Se till att all korrektur är gjord så slipper ni onödiga stavfel och ev. omtryck.

»

Tänk på att din trycksak har rätt antal sidor (Jämnt delbart med 4)
2,4,8,12,16,20,24,28,32,36 osv. (Undantag vid limbindning/Wire-O som efterbehandling)

Hur levererar ni filerna?
Vi föredrar att ni använder www.tbprint.se/skicka-filer som hjälper dig att skicka filerna
till oss snabbt och smidigt.

Lycka till! /TB printsolutions
Elektronikgatan 57
721 36 Västerås
Växel +46 21-475 00 00
www.tbprint.se

Fålhagsleden 53 / 753 23 Uppsala
Götgatan 34 / 118 26 Stockholm
Lindövägen 65 / 602 28 Norrköping
Trollåsveien 4 / 1414 Oslo

Efterbehandling
Spiralbindning/Wire-o bindning
»

Vid spiralbindning perforeras först arken. Tänk på att preforeringen/hålningen tar
ca 7mm av formatet.

»

Undvik att placera väsentlig grafik/text för nära kanten mot spiralen.

Limbindning/Limhäftning
»

För att limmet ska fästa så ska insidan av omslaget vara vit i ryggen. (Ryggmåttet
+ 4mm på vardera sida)

»

Omslaget ska levereras i separat fil som uppslag. Tex. ska omslaget till en A4-broschyr levereras i måttet 420mm + Ryggmått x 297mm. (Fråga oss så räknar vi ut ryggmåttet utifrån pappersval samt omfång.)

Falsning, Klammerhäftning, Bigning, Laminering
Vid dessa efterbehandlingar behöver originalet inte vara speciellt förberett.
Dock så behövs beskrivning vart big/fals ska vara om det inte är uppenbart.

Specialfärg
I vår digitala tryckpress Xerox Iridesse för småformat så går det att lägga till specialfärger (Vitt, Guld, Silver, Klarlack). Ladda ner och importera vår fägpalett för
specialfärger som du kan använda i dina original.

Hur levererar ni filerna?
Vi föredrar att ni använder www.tbprint.se/skicka-filer som hjälper dig att skicka filerna
till oss snabbt och smidigt.

Lycka till! /TB printsolutions
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