Origina
alhanterring för digital
d
oc
ch traditionell pr
roduktion
n
av självhäftand
de etikettter
nde grafisk
ka program
m:
Vi arbettar i följan
Adobe In
nDesign
Adobe Illustrator
hotoshop
Adobe Ph
Quark XP
Press

OBS! Ursprungsffilerna (.ind
dd, .ai, .psd
d)
ger bä
ästa resulta
at av tryckttekniska de
etaljer

edfölja oriiginal:
Skall me
 Sa
amtliga län
nkade och inbäddade o
objekt
 Sa
amtliga typ
psnitt som ingår
i
i doku
umentet.
Då typsnitt inte medföljer måste a
all text kon
nverteras till textbanorr (outline)
ka på:
Att tänk


Sk
kapa alltid etiketten i rätt formatt (mm)



Fö
ör att undv
vika problem
m vid stanssning bör trrycket (textter, bilder m
m.m.) place
eras med
en
n marginal på minst 1,25
1
mm frå
ån stanskonturen



De bilder, to
onplattor, linjer och an
ndra delar av
a trycket som
s
skall g
gå ut till sta
anskanten
å etiketten måste ligga 2 mm ut anför tryck
ksaksformattet (utfall)
på



Fä
ärgrutor an
nges som Pa
antone elle
er Processfä
ärg CMYK.



De texter som skall tryckas i svarrt, läggs i 100% K (istf en blandn
ning av CMY
YK)



m
men d
Sttanskontur kan ligga med,
då som en egen dekorfärg och i ett eget lager



Fö
ör traditionellt tryck kan
k
bilden m
med fördel levereras i RGB-läge



De .pdf-filer som skall gå direkt tiill den digitala tryckpressen måstte vara
trryckoptimerrade



Biilder bör va
ara i 300 pp
pi

dina filer till:
t
Skicka d
 Original < 5 MB; skicka
as med e-p ost till prep
pressastorp
p@esonpac .com
eras via ftp (kontakta oss för inlo
og)
 Original > 5 MB; levere
å CD via po
ost till: Eson Pac Swed
den AB, Box
x 54, 265 21
2 ÅSTORP
P, Sverige
 På
nde origina
alhanterin
ng kontaktta:
Vid frågor angåen
Fredriksson
n tel. direktt 0340-600 712
Christin F
Helena S
Söderqvist tel.
t
direkt 0340-600
0
7
739
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