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Guide – Gigantiske billeder



Gigantiske billeder
Gigantiske billeder betyder virkelige STORE 
størrelser! Vi kan printe i up til 5 meter i bredden i 
ét stykke. Både til indendørs og udendørs brug i den 
bedste opløsning. Skal det være endnu større, 
sætter vi bannerne sammen så de bliver gigantiske. 
Facadebanner og store messetæpper lander i denne 
kategori. Intet er for stort til os! 

Ting du skal være opmærksom på når du lave filer, 
finder du på næste side.

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.

Filer som skal konturskæres skal have en skærestreg i spot farve 
vedlagt i printfil. Stegen skal være vektorbaseret og meget 
gerne have navnet ”CUT”. Hvis der ikke er nogen skærestreg 
kan det koste et gebyr, hvis vi skal lave den. 

Skal din fil printes i flere baner som derefter skal sættes 
sammen. Skal du lave din fil som én side, så skal vi nok søger for 
at den bliver printet korrekt med overlap. 

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.
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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.

Vores printer har en print brede på up til 5 meter. Tag gerne 
det med i betragtning når du skal lave dine filer. Lever helst 
dine filer i skala 1:10. Har du billeder der kommer til at løbe 
over flere baner, kan du med fordel lave din fil som én side. (Se 
afsnittet ”overlap ved store størrelser” længer nede).

FILER

STØRRELSE

FARVER

OVERLAP VED STORE STØRRELSER

SEND FILERBILLEDOPLØSNING

skala

1:1

1:2

1:4

1:10

procent

100%

50%

25%

10%

billedopløsning

70 dpi

140 dpi

280 dpi

700 dpi

over 5m

25 dpi

50 dpi

100 dpi

250 dpi

KONTURSKÆRING

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

http://gigantprint.se

