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Guide – Gigantiske bilder



Gigantiske bilder
Gigantiske bilder innebærer det riktig STORE 
formatet!  Vi kan printe bilder opp til 5m bredde i
ett stykke. Både for innendørs- og utendørsbruk i
den beste oppløsningen av alle. Skal det være enda
større seil skjøter vi sammen bildene til gigantiske
format. Fasadeseil, større messevegger og bannere
havner i denne kategorien. Ingenting er for stort for 
oss! 

Ting som er bra å tenke på ved originalproduksjon
finner du på følgende sider! 

Kontakt: prepress@gigantprint.se
eller ring +46(0)11-251500

http://gigantprint.se


Arbeid i coated FOGRA 39 og la evnt PMS-farger ligge som 
PMS. For beste sorte, bland sort c60% m60% y50% 100% k, dette 
for å få en fin og dyp sverte.

Originaler som skal figurskjæres må ha en skjærelinje i 
originalen for å kunne maskinskjæres. Linjen må være 
vektorbasert, helst i en dekorfarge døpt til ”CUT”. Om 
skjærelinje mangler tilkommer eventuelle kostnader for å lage 
skjærelinjer.

Om et bilde skal printes i baner bør filen produseres som èn side 
og ikke deles opp på flere sider i dokumentet. Vi deler opp 
dokumentet i baner med overlapp.

Sender du via e-mail kan filen ikke være større enn 25 mb. 
Filene skal være komprimert. For Mac anvend Stuffit, for PC 
anvend Zip. For større filer anvend Sprend eller FTP, og glem 
ikke å informere oss om hva filen/mappen heter. Det forenkler 
arbeidet for oss, og gjør at jobben settes i gang raskere. For 
inloggningsinformasjon til vår ftp, send mail 
til ftp@gigantprint.se.
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Lever originalen som høyoppløste PDF`er (PDF/X-4) med utfall 
og skjæremerker. Alle tekster/typesnitt skal være vektorisert 
(kurver). For å forenkle innstillingene i Adobe Acrobat Distiller 
finns en joboptions-fil som tilpasses for utskrifter hos 
GigantPrint. Last ned til din datamaskin.  (Gigantprint PDFX-
4_2.joboptions). OBS: Bruk IKKE overtrykk i originalen, vi kan 
desverre ikke garantere at resultatet blir som forventet på 
tekster osv dersom overtrykk anvendes. 

Våre printere har utskriftbredder på opp til 5 meter. Ta det 
med i beregningen når Dere jobber med originalen og forsøk å 
få et så proposjonalt format som mulig ift. ønsket størrelse. 
Levèr helst originalen i skala 1:10. Har Dere bilder som løper 
over flere skilt kan Dere jobbe med dem som ett dokument. (Se 
avsnittet ”våder” lenger ned.

ORIGINAL

STØRRELSE

FARGER

BANER

SEND ORIGINAL
BILDEOPPLØSNING

skala

1:1

1:2

1:4

1:10

prosent

100%

50%

25%

10%

bildeoppløsning

70 dpi

140 dpi

280 dpi

700 dpi

Betrakt over 5m

25 dpi

50 dpi

100 dpi

250 dpi

FIGURSKJÆRNING

https://sprend.com/sarek
http://gigantprint.se
http://www.gigantprint.se/wp-content/uploads/Gigantprint-PDFX-4_2.joboptions.zip


Tel: +46(0)11-251500 (spør etter prepress), e-mail: prepress@gigantprint.se

http://gigantprint.se

