
Program InDesign, QuarkXpress, Adobe CC, högupplösta PDF:er. 

Typsnitt Skicka med samtliga typsnitt vid leverans av öppna dokument.
 Använd typsnitt för fet, kursiv och fet-kursiv, (använd ej typsnittsattributen).
 Informera om och skicka med typsnitt som du själv har designat.

Loggor Text i logotyper skall vara omvandlad till banor.

Bilder Skicka med högupplösta bilder (300 dpi) i CMYK läge. 
 Sv/vita 1 bits bilder bör vara i 600 dpi. 
 Undvik att bädda in bilder i dokument.

Profiler ISO Coated Fogra 39, CoatedFOGRA39.icc. Fogra 51, PSO Coated v3.icc
 Alternativt välj ”Prepress (Europa) 3, finns som förval i Photoshop.

Utskrift Lämna med en utskrift på dokumentet som överensstämmer med filens innehåll, 
 den bör vara i 100 %, om annat, ange vilken % de är utskrivna med.

Manus Bifoga manus om sättning eller justering ska utföras.

Färger Använd processfärger eller dekorfärger.
 Ta bort färger som inte används i dokumentet eller i loggorna.
 Använd genomgående samma färgdefinition på dekorfärger i alla objekt.

PDF PDF filer skall ha alla teckensnitt inkluderade och bilderna ska vara 
 högupplösta. Färgerna skall vara i CMYK eller PMS.

Uppslag På en folder om 4 sidor görs uppslagen på två sidor. 
 Vid fler sidor görs varje sida som en enkelsida i dokumentet.

Utfall Ta med 3 mm utfall runt om.
 Utfall använder vi på de jobb som går i tryckpress och arkprint.
 PDF:er som används i variabel rullprint ska levereras utan utfall.

Tel: 0418-545 00

E-mail: prepress@parajett.se

Hemsida: parajett.se

Adress: Parajett AB
 Att: Design
 Box 63
 261 22 Landskrona

Digitalt material till Parajett Design, tryck
Vi debiterar extra tid för att justera dokument
som inte uppfyller dessa krav.

Mer information och inställningsfiler

På vår hemsida hittar du mer information om in-
ställningar för att skapa PDF filer till oss.
parajett.se - Material till oss.

Ytterligare information kan fås via våra säljare och 
projektledare.

Specifikationer

Kommunikation



Skapa PDF, inställningar i Acrobat Distiller

Färgerna lämnas oförändrade med denna inställning:

Parajett_tryck



RGB färger konverteras till CMYK med denna inställning:

Parajett_tryck_CMYK



RGB färger konverteras till CMYK med denna inställning:

Parajett_tryck_FOGRA51



Parajett_tryck_CMYK

Parajett_tryck_FOGRA51

Parajett_tryck

Nedan ser du sökvägarna på var du ska placera filerna.

Joboption till Acrobat Distiller

Kan laddas ner från: parajett.se
Längst ner på sidan Material till oss


