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Frigolitskylt
Våra kreativa projektledare hjälper Er att
skapa snygga skyltar. Hur stora och djupa skall
bostäverna vara? Lackade med en front i
plexiglas och monterat på en snyggt printad
bakgrund?
Saker som är bra att tänka på vid
originalskapande hittar du på följande sidor!
Kontakt: prepress@gigantprint.se
eller ring 011-251500!
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FÄRGER TILL FRONT

Leverera originalen som högupplösta PDF:er (PDF/X-4)
utan utfall och skärmärken. Alla texter/typsnitt ska vara
vektoriserade(banor). För att förenkla inställningarna i Adobe
Acrobat Distiller finns en joboptions-fil som anpassats för
utskrifter hos GigantPrint. Ladda ned till din dator.
(Gigantprint PDFX-4_2.joboptions). OBS: Använd INTE övertryck
i originalen, vi kan tyvärr inte garantera att resultat blir som
förväntat på texter etc om övertryck används.

Arbeta i coated FOGRA 39 och låt ev PMS-färger ligga kvar som
PMS. För bästa svärta, blanda svart c60% m60% y50% 100% k,
detta för att få fin och djup svärta.

FÄRGER FÖR LACKERING
Vid lackering krävs NCS färgkoder för bästa resultat. Har Ni
endast PMS eller CMYK blandningen så får Vi konvertera till
närmsta NCS.

STORLEK
Det finns egentligen ingen begränsning. Vi behöver veta höjd,
bredd och djup. Ska det vara riktigt stora frigolitskyltar eller
figurer kan Vi limma ihop blocken. Info om det skall monteras
på en bakplatta och om en front i exempelvis plexiglas skall
fästas behövs. Här med oss om Ni har frågor!
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SKICKA ORIGINAL
Om skickar via e-mail, tänk på att filen inte får vara större än
25 mb. Filerna ska vara packade. För Mac använd Stuffit, för PC
använd Zip. För större filer använd Sprend eller FTP, glöm inte
att informera oss vad filen/katalogen heter. Det underlättar att
komma igång med jobbet snabbare. För inloggningsinformation
till våran ftp, maila till ftp@gigantprint.se.

Tel: 011-251500 (fråga efter prepress), e-mail: prepress@gigantprint.se

