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Riktlinjer för grafik
Det är viktigt att grafiken skickas till oss senast på deadline så grafiken hinner bli klar i tid till mässan.
Om de skickas till oss efter deadline tillkommer en förseningsavgift. Detta är för att täcka övertid och/
eller expressavgifter, osv. Vi kan inte garantera att grafik som kommer till oss efter deadline hinner
bli klar i tid till mässan
Nedan finns information om hur grafiken ska utformas för att undvika förseningar innan press.

Standard Forex - Kvadratisk eller rektangulär grafik
(Skummad PVC)
• Konvertera till CMYK
• Bilder i grafiken? De ska vara minst 100-150 dpi
• Ge filen ett namn samt skriv in de slutliga måtten för grafiken (bredd*höjd) när filen ska
namnges, t.ex. “wallgraphicA_500x1500.pdf”
• Konvertera text och typsnitt till outlines
• 5-10 mm utfall (bleed) kring dokumentets kanter
• Lägg till skärmärken (crop marks)
• För att kunna göra en snabbkontroll av materialet föredrar vi tryckfärdiga PDF-filer
• Om dokumentet är inställt till mindre än 100% skala, skriv det i filnamnet, t.ex.
“bannerA_50%_500x6250mm.pdf”

Formskuren Forex – Cirkulär eller formskuren grafik
(Skummad PVC)
• Konvertera till CMYK
• Bilder i grafiken? De ska vara minst 100-150 dpi
• Ge filen ett namn samt skriv in de slutliga måtten för grafiken (bredd*höjd) när filen ska
namnges, t.ex. “wallgraphicA_500x1500.pdf”
• Konvertera text och typsnitt till outlines
• 5-10 mm utfall (bleed) kring formen/texten/logons kanter
• 100% magenta folieskärnig (1pt stroke) kring formen som ni vill att maskinen ska skära efter
• För att kunna göra en snabbkontroll av materialet föredrar vi tryckfärdiga PDF-filer
• Om dokumentet är inställt till mindre än 100% skala, skriv det i filnamnet, t.ex.
“bannerA_50%_500x6250mm.pdf”

Folietryck
•
•
•
•
•
•
•
•

Konvertera till CMYK
Bilder i grafiken? De ska vara minst 100-150 dpi
Ge filen ett namn samt skriv in de slutliga måtten för grafiken (bredd*höjd) när filen ska
namnges, t.ex. “wallgraphicA_500x1500.pdf”
Konvertera text och typsnitt till outlines
5-10 mm utfall (bleed) kring dokumentets kanter
Lägg till skärmärken (crop marks)
För att kunna göra en snabbkontroll av materialet föredrar vi tryckfärdiga PDF-filer.
Om dokumentet är inställt till mindre än 100% skala, skriv det i filnamnet, t.ex.
“bannerA_50%_500x6250mm.pdf”
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Utskuret folietryck
(alla former som inte är kvadratiska eller rektangulära)
• Konvertera till CMYK
• Bilder i grafiken? De ska vara minst 100-150 dpi
• Ge filen ett namn samt skriv in de slutliga måtten för grafiken (bredd*höjd) när filen ska
namnges, t.ex. “wallgraphicA_500x1500.pdf”
• Konvertera text och typsnitt till outlines
• 5-10 mm utfall (bleed) kring formen/texten/logons kanter
• 100% magenta folieskärnig (1pt stroke) kring formen som ni vill att maskinen ska skära efter
• För att kunna göra en snabbkontroll av materialet föredrar vi tryckfärdiga PDF-filer
• Om dokumentet är inställt till mindre än 100% skala, skriv det i filnamnet, t.ex.
“bannerA_50%_500x6250mm.pdf”
• Om grafiken endast är text kan ni göra en bleed of color (en box) kring texten i den färg som
texten behöver vara. Text outline kan vara 100% magenta.

Textiltryck med gummikant
•
•
•
•
•
•
•
•

Konvertera till CMYK
Bilder i grafiken? De ska vara minst 100-150 dpi
Ge filen ett namn samt skriv in de slutliga måtten för grafiken (bredd*höjd) när filen ska
namnges, t.ex. “wallgraphicA_500x1500.pdf”
Konvertera text och typsnitt till outlines
Inget utfall (bleed)
Inga skärmärken (cropmarks)
För att kunna göra en snabbkontroll av materialet föredrar vi tryckfärdiga PDF-filer
Om dokumentet är inställt till mindre än 100% skala, skriv det i filnamnet, t.ex.
“bannerA_50%_500x6250mm.pdf”

Ändringar och granskning
Vi hjälper er gärna med grafiken! Om ni inte själva har möjlighet att anpassa er befintliga grafik enligt
ovan så kan vi hjälpa er att göra nödvändiga ändringar så den blir möjlig att trycka. Ändringar i befintlig
grafik kostar 850:-/timmen. Vill ni att vi hjälper er ta fram ny grafik kostar det 850:-/timmen. Minsta
debitering 1 timme
När vi får grafikfilerna kontrollerar vi att de är i rätt storlek samt att skärmärken och ”bleed” stämmer.
Önskas korrekturläsning av texter eller ytterligare kontroll av grafiken, exempelvis att bilderna har rätt
upplösning, så tillkommer en kostnad på 850:- per grafik.
Meddelas oss om detta i god tid innan datumet för när grafiken ska vara färdig, så vi kan granska
och ni kan göra eventuella ändringar innan deadline

Kulörsystem

Det finns många olika färgsystem som används vid olika tillfällen. Nedan listar vi några av de vanligaste.
•
•

•

CMYK är ett fullfärgstryck. Det star för Cyan, Magenta, Yellow och Black
PMS (Pantone Matching System) är ett system med tusentals numrerade färgprover. De flesta
företagsfärger, t.ex. i en logotyp, kan identifieras med ett nummer i detta system. PANTONE® är ett
världskänt som ett standardspråk för att kommunicera färger mellan designer, tillverkare, återförsäljare
och kund.
RGB är färgsystemet som används på datorskärmar, videos, mm. Det är viktigt komma ihåg att PMS
och CMYK är för tryckt material och RGB används på datorer, t.ex. hemsidor.

Frågor

Vid frågor om grafik, kontakta er projektledare på Malmö Mäss-Service. Maila till
förnamn@mass-service.se eller info@mass-service.se. Tel 040 - 30 67 20.

