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Tygprint
Vi erbjuder en stor mängd olika tygmaterial att
trycka på. Tjock, tunn, blank och flagg polyester.
Mattor och meshmaterial finns också. De används
bla. till mässor, utställningar och banners.
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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ORIGINAL

FÄRGER

Leverera originalen som högupplösta PDF:er (PDF/X-4)
med 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.

STORLEK
Våra skrivare har utskriftsbredd upp till 5 meter. Ta med det i
beräkningen när ni jobbar med originalet och försök att få ett så
proportionerligt format som möjligt till din slutstorlek. Har ni
bilder som löper över flera skyltar kan ni arbeta med dom som
ett dokument. (Se avsnittet “våder” längre ner.)
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FIGURSKÄRNING
Original som skall figurskäras måste ha en skärbana bifogat i
originalet för att kunna maskinskäras. Banan måste
vara vektorbaserad, helst i en dekorfärg döpt till ”CUT”. Om
bana saknas tillkommer eventuellt kostnader för att skapa
skärbanor.

VÅDER
Om en bild ska printas i våder bör den göras som en sida och
inte delas upp på flera sidor i dokumentet. Vi delar upp ditt
dokument i delar med överlapp.

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

