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Guide – Lerretbilder



Lerretbilder

Vi produserer ekte lerretbilder med kraftige og
stabile trerammer. Disse kan bestilles i
forskjellige størrelser, helt opp til 290x290cm. 
Rammene som vi spenner lerretduken på er
40mm tykke. Hva som er viktig å tenke på når
originalen lages 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 eventuelle PMS-farger ligge som 
PMS. For beste sortfarge, bland sort c60% m60% y50% 100% k, 
dette for å få en fin og dyp sort. 

På bilder som skal monteres rundt trerammen skal det være 
6cm utfall rundt, dvs. 12cm totalt i bredden og i høyden. OBS: 
Ikke legg inn hvit ramme i originalen, på skissen nedenfor er den 
kun med for å illustrere synlig yte.

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/katalogen heter. Det 
forenkler arbeidet for oss, og gjør at jobben settes i gang 
raskere. For inloggningsinformasjion til vår ftp, send mail 
til ftp@gigantprint.se.
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Lever originalen som høyoppløste PDF (PDF/X-4) uten utfall og 
skjæremerker. Alle tekster/typesnitt skal væra 
vektoriserte(kurver). For å forenkle innstillingene i Adobe 
Acrobat Distiller finnes en joboptions-fil som tilpasses utskrifter 
hos GigantPrint. Last ned til din datamaskin. (Gigantprint PDFX-
4_2.joboptions). OBS: Anvent IKKE overtrykk i originalen, vi kan 
desverre ikke garantere at resultatet blir som forventet på 
tekster etc dersom overtrykk anvendes 

Våre printere har utskriftbredder på opp til 3,2 meter. Ta det 
med i beregningen når Dere jobber emd originalen og forsøk å 
få et så proposjonalt format som mulig med tanke på 
sluttresultatet. Har Dere bilder som løper over flere skilt kan 
Dere arbeide med dem som ett dokument.
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Tel: +46(0)11-251500 (spør etter prepress), e-mail: prepress@gigantprint.se
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