PDF FORMAT:
Anvend PDF-format 1.3 -Acrobat-4, andre PDF-versioner kan potentielt forårsage fejl ,og derfor gives der
ikke garanti på produktionen for PDF-versioner højere end 1.3.
Et godt råd er, at du indstiller din Acrobat til "preview overprint" for at sikre, at du ser din PDF korrekt.
Bruger du transparens, fx. til skygger, så eksportér altid i CMYK-farver .
FARVER:
Grafik og tekst skal være i CMYK eller spotfarver - Pantone. Billederne kan med fordel konverteres til ICCprofilen Europe ISO Coated. Sign Creations farveprofiler er optimeret til Europe ISO Coated. Der gives ingen
garanti på farver ved billeder defineret i RGB.
Ren sort - tekst og vectorflader - skal defineres som 100,100,100,100. HUSK, at rette alle sorte farver i
dokumentet, så de har samme værdi for ensartet sort farve i slutproduktet.
Det skal oplyses, at vi kun tilnærmelsesvis kan ramme pantonefarver.
OPLØSNING:
Til offset skal billederne være i mindst 250 dpi i skala 1:1.
Til storformat offset skal billederne være i mindst 200 dpi i skala 1:1.
Til storformat print skal billederne være i mindst 100 dpi i skala 1:1.
LAYOUT:
Trykklare dokumenter kan med fordel produceres i mindre målestoksforhold fx 50 %, 25 % eller 10 % af
slutformatet, dog skal eventuelle målestoksforhold nævnes i filnavnet.
Siderne skal være enkeltsider i ét dokument.
KONTURSKÆRING:
Skærestreger defineres som en spot color med farven 100 % magenta og navngives cutcontour på et lag for
sig selv, som også navngives cutcontour. Hvis muligt gerne som fill - og ikke stroke.

Ved konturskæring, skal skærestreger ligge min 1-2 mm. inde i dokumentet, da forskydninger i forbindelse
med konturskæring kan forekomme.

PRODUKTION OG MONTAGE:
Ved produktion af flag og bannere skal tekst og logo placeres med en afstand til kant på minimum 4 cm,
grundet efterbehandling af bannere og flag hos syerske.
Derudover skal der påregnes, at tekstiler brugt til Dye-Sub produktion kan differentiere 3-4 % i størrelsen af
det endelige slutformat.
Ved tilskæring af plakater, folie og andet på skæremaskine kan størrelsen differentiere op til 1,5% af det
endelige slutformat
Ved ombuk af folieprint med laminat kan laminat løsne sig fra folien, og der kan opstå små luftblærer.
Ved udendørsmontage af folieprint og stickers skal temperaturen være over 6 plus grader og tørvejr,
såfremt kunden alligevel ønsker montage, bortfalder Sign Creations garanti på udført arbejde.
Ved bildekoration skal bilen være rengjort med autovask uden voks senest 12 timer før dekoration og være
tør ved ankomst til Sign Creation, såfremt dette ikke er sket, vil kunden blive afkrævet et gebyr.
Ved montage af skilte, logoer samt udfræsede bogstaver er det kundens ansvar at sørge for plads til lift,
stillads eller stiger i forbindelse med montage.
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