
Allmänna krav för provmaterial 

  

Material för inlämning bör innehålla all nödvändig information om 

produkt kvalitetskrav, liksom dessa krav säkrar i produkten skapande 

processen.  

 Eftersom offsettryck tekniken är standardiserad, innehåller detta 

dokument viktigt krav som ska följas vid överlämnandet av uppgifter för 

produktinformation tillverkning . Underlåtenhet att uppfylla dessa krav 

kan leda till att stiga i pris eller ens omöjligt att verkställa beslutet och 

det kan även medföra oväntad diskrepans i produkten 

tillverkningsprocessen. 

 Därför är en bedja att förbereda de nödvändiga uppgifter med hjälp av  

följande program: 

Adobe Illustrator, Photoshop , PageMaker , Indesign - alla dessa 

program versioner tills 

CS2. Quark Xpress -versioner tills 5,0 . Corel Draw versioner tills X3 . 

Programmen kan vara på både PC och Mac-plattformar, i MAC fall 

uppgifterna måste vara beredda på MAC OS2, 

 De dataformat ska vara i EPS 6, PDF 1.3 eller TIFF- format i CMYK eller 

PANTONE färgskalor. Alla bilder måste vara med en upplösning på 300 

till 350 dpi. Den informationen kan skrivas in i följande medier: 3,5'' 

magnet optiska diskar, CD, DVD. 

Uppgifterna kan också lämnas via Internet: filer upp till 3 MB kan 

skickas till denna e-postadress: hmriga@hmriga.lv 



 Om mängden data är större, bör FTP- server ska använda sftp.hmriga.lv 

användare: viesis , lösenord: darbs. Om material skickas via internet, de 

bör uppnås med hjälp av WinZip, Staffit eller WinRAR.  

Det är obligatoriskt att e-post skickas som innehåller information om 

det skickade beställning, eller ring på telefon 00371 26783836 eller 

skicka fax till telefonnumret 00371 67629571. Vid inlämning av arbetet 

papperskopior bör ges (om nödvändigt arbetet kan skrivas ut med hjälp 

av våra korrektur (EFI Colorproof XF) teknisk utrustning), samt 

komponenter som används är som ska lämnas: typsnitt, bilder, om 

bokstäver omvandlas till linjer, vänligen bekräfta skriver riktigheten i 

texten. 

 

DETALJERAT KRAV 

Dokument storlek måste matcha storleken på den färdiga produkten. 

                                        Invers storlek 

                                       Dokument storlek 

 Indrag över kanterna på dokumentet får inte vara mindre än 3 mm 

 

                                        Invers storlek 

                                        Dokument storlek 

                                        Indrag 

Om ingen triangel färg används (t.ex. Pantone, guld, etc.), bör det 

märkas i pappersform och infogas i dokumentet som dekorfärg. 



 Om arbetet måste skäras i, har formen av kapning som dekorfärg 

 skapas i samma dokument eller i separata skikt. 

                                          Dokument storlek 

                                           Indrag 

                                          Skärlinjen 

 Använda filer och färger namn i dokumentet måste vara annorlunda 

  Ratio följas: dpi = 2 x lpi 

  Infogade bilder i vektorgrafik bör inte ändras i storlek, det bör 

  göras i bildbehandlingsprogram program innan du sätter 

  Dokumentbilder bör inte hållas i RGB, labb, färger index eller jpeg, gif 

  och liknande format    

 Om produkten måste transformeras, de platser för vidareförädling 

 märkas noggrant. 

 Kompenserar materialtjockleken om produkten måste böjas i 

 många platser 

 Använd inte öppenheten och dropshadow effekter i Illustrator, 

 Corel Draw och Freehand.programmet. 

  Om några produktelement är tänkta att förverkligas i serigrafi, full 

 ( 100 %) färger bör användas, annars stiger pris av tryckprocessen. 

 



 Dokument måste vara i komposit -fil, separerade filer(utom PDF/ X3          

ISO 15930-3:2002 respektive) kommer inte att godtas. 

 Om du vill skapa en egen layout för utskrift då nedan ges 

exempel bör följas 

 1 - Tryckarkkanten 

 2 - Bild  

3 - Skära kors som tjänar som matchar kors samt (färgregistrering) 

4 - Densitometer färgskala(minst 5x5mm för varje färg) 

5 - Namnet på arbetet, färger (t.ex. CMYK + Pantone ); dpi linjer 

6 - Avstånd i gripdon från plåtkanten att skära plats 

7 - Midmärket (färgregistrering)                  

8 - Grippers kantlinje (färgregistrering) 

 

 

Om något av ovanstående krav inte uppfylls, har arbetet verkställare att 

vara informerade i skriftlig form, annars kunden måste ta ansvar för 

eventuella avvikelser i produkt skapande process. Klienten måste vara 

ansvar för oegentligheter som kan ha uppstått till följd av felanvänder 

sin egen programvara. 

 

                 


