Tekniska specifikationer för digitalt artwork
1.

Det enda färgskalor vi arbetar med är CMYK och spot colours (Pantone, HKS). Alla bilder
skall vara färganpassade i CMYK. Vid användandet av spot colours skall antalet färgseparationer
överensstämma med det antal som specificeras i orderbekräftelsen.

2.

Vänligen bifoga inte någon färgprofil. Skicka oss heller inga filer med bildmaterial i färgskalorna
RGB eller LAB.

3.

PDF-filer skall vara sammanslagna kompositfiler i versionerna 1.3 eller 1.4.
Det går också bra med formaten TIFF och EPS.

4.

För bästa resultat skall upplösningen på bilderna vara minst 300 dpi. För tecknade bilder (line
artwork) bör upplösningen vara minst minst 1200 dpi. En sämre bildupplösning än den vi ber om
innebär sämre kvalitet på slutprodukten, medan ett högupplöst artwork gör alla nöjda och glada.

5.

Innan filerna med ditt artwork skickas till oss för tryck är det viktigt att kontrollera dem noga så att
det inte blir några misstag.

6.

Bild- och sidföljden i dokument med flera sidor skall ligga i samma ordningsföljd som korten är
tänkta att ligga i leken. Skapa inte filer där sidorna ligger bredvid varandra och rita inte dit kort
på egen hand. Använd mallarna. Blanda inte fram- och baksidor i samma fil, spara dem istället
separat och numrera dem gärna. Innehållet i filerna skall ligga mitt på respektive sida och alla 		
sidor skall vara i samma storlek

7.

Om texten inte är en del av den sammanslagna bildfilen skall den skrivas med konturer,
dvs utan fyllning. Vi kan inte ta något ansvar för felaktigt presenterad text, eller för eventuella
problem orsakade av typsnitt som inte är godkända för kommersiellt bruk. Undvik därför helst
olicensierade typsnitt från gratissajter i ditt artwork, såvida du inte presenterar texten i bildformat.

8.

Tänk på att låta ditt artwork gå minst 3 mm utanför angiven skärlinje, vare sig det gäller spelkort
eller ask. Vi användandet av spot colurs, dvs färgseparerade filer i Pantone eller HKS, skall
skärlinjerna vara inkluderade med valet “Overprint stroke/outline” aktiverat. Vi tar inget ansvar för
misstag orsakade av typsnitt som inte är ämnade för kommersiellt bruk. Tänk också på att svart
text skall vara 100% svart.

9.

Viktig text och grafiska detaljer skall ligga minst 3 mm innanför skärlinje. Standardkort skall ha en
vit 4 mm bred bård runt kanten.

10. Den minsta textstorleken vid enfärgstryck är 6 pt. Den minsta storleken för linjer är 0,1 mm.
Allt som skall tryckas i svart måste vara 100% svart mot bakgrunden den skall tryckas.
I annat fall räknas den inte som svart.
11. Det procentuella värdet av alla färger som skall användas kan tillsammans inte överstiga 280%.
12. Kromaliner kan mot en avgift göras på begäran innan ditt artwork går till tryck.
13. Filen som skickas för utvärdering och godkännande är en sammanslagen PDF.
OBS!
Det mest vanligt förekommande tekniska problemen orsakas av följande:
		
- typsnitt (fonter) är inte vektoriserade med konturer
		 - lågupplösta bilder
		 - artwork för långt utanför skärlinjen eller för långt innanför
		 - grafiska objekt skapade i RGB-färger eller annat än CMYK eller Pantone
		 - för tunna linjer
		 - PDF:en skapad i fel version
Vänligen följ ovan angivna råd och rekommendationer för bästa möjliga kvalitet på din slutprodukt.

