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Flamingo skilt

Vores kreative projektleder hjælper dig med at 
lave et fint skilt. Der er et par ting man skal 
overveje inden, hvor stort skal skiltet være og 
hvor dybe nogle bogstaver? Skal skiltet lakeres 
og have plexiglas på fronten? Skal bogstaverne 
monteres på en printet plade? 

Ting der er gode at huske på, når du skal lave 
filer, kan du læse om på de næste sider!

Kontakt: prepress@gigantprint.se
eller ring +46 011-251500!

http://gigantprint.se


Arbejde i coated FOGRA 39 og lad alle Pantone farver ligge som 
Pantone. For at få den bedste sorte farve, brug da CMYK 
værdierne 60-60-50-100, de giver en pæn dyb sort.

Til larkering skal vi bruge en NCS farvekode for det bedste 
resultat. Har du kun en Pantone eller en CMYK farve kode kan vi 
konvetere til nærmeste NCS farve.

Hvis du ønsker at sende din fil via e-mail, skal du være 
opmærksom på at den ikke fylder mere end 25 mb. Filen skal 
være pakke, Mac bruger bør anvende Stuffit, PC bruger skal 
vælge Zip. Ved større filer anvend WeTransfer, Sprend eller 
FTP. Husk at informere os om, hvordan i har sendt filen og hvad 
den hedder. Så kan vi hurtigere  komme igang med din ordre. 
For login oplysninger til vores FTP, kontakt ftp@gigantprint.se.

FARVER TIL FRONT

SEND ORIGINAL

FARVER TIL LAKERING
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Send dine filer som højopløselige PDF-filer. (PDF / X-4) uden 
beskæring og skæremærker. Alle tekster skal være 
outline/vektoriseret. For at gøre indstillingerne i Adobe Acrobat 
nemmer, kan du downloade vores GigantPrint profil på vores 
hjemmeside (Gigant print PDFX-4_2.joboptions). Vær særlig 
opmærksom på at du ikke bruger overprint i dine filer, vi kan 
desværre ikke garantere for resultatet hvis overprint bruges.

Der er faktisk ingen begrænsninger. Vi skal blot kende højde, 
brede og dybde. Ønsker du et rigtig stort flamingo skilt eller 
flamingofigur, kan vi lime blokke sammen for at få den ønskede 
størrelse.
Vi skal også vide om skiltet skal monteres på en bagplade, evt
med print, og om du ønsker en front af plexiglas på dine 
bogstaver. Spørg os endelig hvis du har spørgsmål. 

FILER

STØRRELSE

BILLEDOPLØSNING
skala

1:1

1:2

1:4

1:10

procent

100%

50%

25%

10%

billedopløsning

100 dpi

200 dpi

400 dpi

1000 dpi
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Tel: +46 011-251500 (spørg efter prepress), e-mail: prepress@gigantprint.se
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