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
utfall på 5mm.
»» Skärmärken - Det ska alltid finnas skärmärken så vi kan skära ner din trycksak till
rätt format.
»» Format - Dokumentets format skall vara lika stort som trycksakens slutgiltiga storlek.
Vid nerskalning ska skalan anges i filnamnet samt att upplösningen på bilder ska vara
anpassad till nerskalningen. (Alltså ska tex. ett original i skala 1:2 ha dubbla upplösningen)
»» Filformat - Vi föredrar PDF format (.pdf ) med inkluderade typsnitt alt. text i
banor/konturer.
»» 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.
»» Använd ICC-profilen “Coated FOGRA39”. (Finns med i grundinställningarna i Adobe-program)
»» Använd färgblandningen C-60, M-40, Y-40, K-100 för en djupare och jämnare svärta.
»» Upplösning - 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. Tabellen nedan visar olika format med normalt betraktningsavstånd och
rekommenderad upplösning.

Storlek

Betraktningsavstånd

Upplösning

<A1
A1–2m
2–3m
>5m

0,3–1m
1–5m
5–10m
>10m

200 ppi
80–100 ppi
50–70 ppi
30 ppi

Att tänka på
»» Se till att all korrektur är gjord så slipper ni onödiga stavfel och ev. omtryck.
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Efterbehandling
Konturskärning
Material ex. Kapa, Stadur, PVC-foam
När trycksaken ska konturskäras i form av en cirkel, blomma, hål för upphängning eller
dylikt så behöver vi få originalen med en skärbana i ett separat lager under originalet så att skärbanan inte kommer med i tryck. Använd er av vår färgpalett och använd
er av Through Cut-färgen. Skärlinjen ska vara 0,1 pkt.
Färgpaletten finns att ladda ner på vår webb. Alternativt, gör en dekorfärg/spot color (C0 M100 Y0
K0) som ni döper till Through Cut (observera stavningen och kom ihåg att T och C måste skrivas
med versaler.

När du exporterar ut ditt original så exporterar du två original. En med själva
tryckfilen där skärlinjen är lagd i ett lager under originalet och en där skärlinjen
ligger synlig över trycket för vår referens.

Tygvepor
När vi ska trycka, renskära och sy tygvepor önskar vi original på olika sätt beroende
på hur de ska sys. Nedan har vi listat upp de olika alternativen.

Kanaler
»» Utfallet ska vara 5mm runtom
»» Tillägg för kanaler utför vi på TB Printsolutions - Viktigt att ni meddelar
diameter på upphängningsanordning
»» Tänk på att aldrig lägga detaljer i närheten av skuret format då man riskerar att
få en söm i budskapet

Kardborre
»» Utfall på 5mm runtom önskas

Keder, Gummilist/Siliconlist
»» Utfall på 5mm runtom önskas

Vinyl/folie
Raka skärlinjer
»» Skärmärken och 5mm utfall

Vinyltext
»» För utskurna vinyltexter (1+0) ska det tryckfärdiga originalet skickas som en
vektoriserad EPS.
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Efterbehandling
Logotyper / Motiv
För konturskärning på printad vinyl (4+0) ska skärbanan döpas till CutContour. Välj
fördefinierad färg “CutContour” i TB Printsolutions färgpalett Skärbanelinjen ska vara
satt i 0,1 pkt.
Om logotypen innehåller endast en färg och inte behöver printas, kan vi skära ut den
på önskad vinylfärg. Då ska originalet skickas som en vektoriserad EPS där all text är
objekt med endast fyllning (spelar ingen roll vilken färg du valt på logotypen då det
är färgen på vinylen som bestämmer vilken färg som den skärs ut på. Om det är så att
eventuell text går ihop i varandra behöver de ha en hel bana för att det ska kunna gå
att skära (se exempel nedan). För mer information om vilka färger på vinyl som finns
tillgängligt, prata med någon av våra säljare.
»» Utsidesmontage på fönster/vägg ska texten vara rättvänd.
»» Insidesmontage på fönster ska texten vara spegelvänd.

Fel
Rä
tt

Rätt

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.
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