Konstruktionshandledning
Filformat


I syfte att förenkla köpprocessen accepteras flera olika typer av filer på plattformen, vi
rekommenderar emellertid att du skickar PDF-filer som inte är lösenordsskyddade.


Om innehållet i den skickade filen har dimensioner som inte motsvarar produkten,
kommer vårt team att göra de ändringar som är nödvändiga för det valda formatet.


Sidbeställning


Filen måste innehålla all de enskilda sidorna, det vill säga att dessa separeras och
organiseras i den ordning de ska läsas.
Dubbla sidor

Enkla sidor och läsordning

Marginaler


- Blödning

Designen måste ha en blödningsmarginal på 3 mm runt om.


- Säkerhetsområde

För att vara säker på att inget kommer att vara bortklippt eller oläsligt efter bindingen,
föreslår vi att du placerar text och bilder minst 1 cm från säkerhetsmarginalens kant.



Skapa korrekta blödnings- och säkerhetsmarginaler

Blödning

(3mm)
Säkerhetsområde

(1cm)

Konstruktionshandledning
Färger


Filen ska skickas i CMYK, helst med färgprofilen FOGRA39 eller ISO Coated v2 ECI. Om
filen är i RGB eller Pantone, kommer den att konverteras automatiskt, vilket kan skapa
oväntade färgvariationer.





Upplösning


Filen måste skickas med en upplösning på minst 300 dpi, en lägre upplösning kan ge
upphov till buller eller pixling vid tillverkningen av den färdiga produkten.


Källor


För att undvika att text eller format försvinner måste alla typsnitt inbäddas i filen eller
konverteras till kurvor.


Sidantal


Antalet sidor som väljs vid köpet utgör maximalt antal sidor, vilket innebär att om den
skickade filen innehåller ett mindre antal, så kommer endast dessa sidor att tryckas.


Om antalet skickade sidor är ojämnt kommer den färdiga produkten att innehålla
tomma sidor.

Konstruktionshandledning
Pärm


För produkter med rygg måste du skicka ytterligare en fil med följande innehåll:

- Två sidor som visar pärmen helt uppslagen, varav den ena ska visa utsidan och den
andra insidan, med nödvändiga blödningsmarginaler.


Sidorna måste innehålla ett område avsett för ryggen där bredden är medräknad,
enligt beskrivningen på uppladdningssidan.


Obs! I mitten på pärmens insida finns ett område på cirka 3 mm på vardera sidan om
ryggen som ska lämnas tomt, eftersom detta område ska limmas under bindingen.




Skapa korrekta blödnings- och säkerhetsmarginaler
Pärmens utsida

Pämens baksida

Pärmens insida

Rygg

Pärm

Andra omslaget

Rygg

Tredje omslaget

Rygg


Produktens ryggbredd blir synlig när köpet påbörjas. Den visas på följande platser:




Rygg

Konstruktionshandledning
Bindningspositionering


När man väljer bindningsläge måste man ta hänsyn till hur framsidan är orienterad,
eftersom det varierar beroende på vilket alternativ man har valt.



För produkter med en helt anpassad kärna är det den angivna designen som
bestämmer vilken inriktning innehållet ska ha.
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