
For at forenkle købsprocessen, vil vores platform acceptere forskellige typer af filer, men 
vi anbefaler at sende PDF-filer, uden nogen adgangskode beskyttelse.



Hvis dimensionerne af den indsendte fil ikke svarer til produktet, vil vores team 
foretage de nødvendige justeringer for det valgte format.



Filformat


- Bløder

Konstruktionen skal tage hensyn til en beskæringsmargen på 3 mm hele vejen rundt.



- Sikkerhedsområde

For at sikre, at der ikke vil være beskåret eller ulæselige elementer efter bindingen, 
foreslår vi, at alle tekster og billeder er mindst 1 cm væk fra kanten af 
sikkerhedsområdet.



Margener



Filen skal indeholde alle de enkelte sider, dvs.
Rækkefølge for side
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Dobbelte sider
Enkelt sider og 
læserækkefølge

Opret margener til beskæring og sikkerhed korrekt

Sikkerhedsområde

(1cm)

Bløder

(3mm)



Byggeguide

Filen skal sendes i CMYK, helst med farveprofilen FOGRA39 eller ISO Coated v2 ECI, 
hvis det er i RGB eller Pantone, konverteres den automatisk, hvilket kan generere 
uventede farvevariationer.





Farver



Filen skal sendes med en opløsning på 300 DPI eller højere, enhver lavere opløsning 
kan forårsage støj eller pixelering i produktionen af det endelige produkt.


Opløsning



For at undgå manglende tekst eller typografier skal alle skrifttyper integreres i filen 
eller konverteres til kurver.


Kilder



Det antal sider, der er valgt under købet, repræsenterer den maksimale grænse, dvs.



Hvis antallet af sendte sider er ulige, indeholder det endelige produkt tomme sider.


Antal sider



Når du vælger placeringen af bindingen, skal der tages hensyn til dækslets retning, da 
det vil variere alt efter den valgte indstilling.



I produkter med en fuldt personlig kerne, vil orienteringen af indholdet blive besluttet 
af det indsendte design.


Bindende positionering
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Bindende i venstre side

Vertical Orientation

Lodret retning



Vandret retning


Udskrivning foran
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Tosidet udskrivning
 Udskrivning foran



