
MATERIALANVISNING 

Om du har frågor kring materialet eller inlämningen av materialet, fråga oss i god tid innan du 
skickar in det slutgiltiga materialet. Vi hjälper dig gärna! Vi vill försäkra oss från första  
början att helheten löper smidigt och ber dig därför att tänka på följande: 

 
 
 
 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR: 
• Operativsystem MacOs X. 
• Vi använder programpaketet Adobe CS. 
• Vid behov, skicka oss en PDF-fil och en färgutskrift tillsammans med materialet. 
• Adara Display ska ha det tryckbara materialet senast två veckor före leveransen, materialet för 
 dekorationsband senast fem veckor före leveransen. 
 
SKÄRSMÅN: 
• Överlappningen ska vara minst 5 mm från skärmärkena. 
• Stans- eller strukturbild ska ligga i ett eget layer (nivå) eller annars kunna tas bort/redigeras. 
 
BILDER OCH FÄRGKODER: 
• Som EPS- eller TIFF-filer. 
• Resolution i mindre bilder cirka 300 dpi, i större bilder 200–270 dpi. 
• Om du inte vet vilken resolution en bild ska ha, kontakta vår prepressavdelning. 
• Bifoga bilderna i den slutgiltiga storleken i filmappen som du laddar upp. 
• CMYK-bilder (inte som RGB!). 
• Vid behov kan bilderna vara flerkanaliga, tilläggsfärger som PMS- eller spotfärger. 
• Om färgen anges med PMS eller Pantone-färgkoder ska numret antecknas tydligt. 
 
FONTER: 
• Texterna ska konverteras till sökvägar. 
• Om man avser att redigera texten ytterligare, ska fonten som använts  

(Type1 eller OpenType) inkluderas. 
• Undvik kursivering och fetstil i grafikprogram, använd endast ursprungliga teckensnitt. 
 
MATERIAL: 
• Skicka en öppen fil så att materialet kan redigeras i prepress. 
 
ATT NAMNGE MATERIALET: 
• Undvik att använda skandinaviska tecken, såsom ä, ö, å, Ä, Ö, Å osv. 
• Vi rekommenderar inte heller användning av specialtecken. 
 
INLÄMNING AV MATERIAL: 
• Komprimerade filer vars storlek underskrider 10 Mb kan skickas via e-post. Glöm inte att bifoga 
 en PDF-fil med låg resolution. 
• För annan materialöverföring ska du använda Display Packs FTP-server. 
• Be om användarnamn och lösenord som du behöver för överföringen av aineisto@adara.fi 
• Meddela alltid att du skickat över material till aineisto@adara.fi, med kopia till din kontaktperson 
 på Adara Display. 
• Vi kan även hämta materialet på kundens FTP-server. 
• Också ett USB-minne, CD- eller DVD-skivor går bra. 
 
KORREKTURAVDRAG: 
• Vi skickar kunden ett korrekturavdrag i PDF-format för granskning och slutgiltigt godkännande. 
• Om tryckta korrekturavdrag avtalas separat. 
 


