
Filformat
• Vi önskar högupplösta pdf-filer eller postscript/eps-filer. 
Är du osäker så skicka din originalfil. Vi kan hantera de 
flesta illustrations- och ombrytningsprogrammen. 
Glöm då inte att bifoga alla bilder och typsnitt som är 
använda i ditt dokument.

Överföringsmedium
Använd gärna vår ftp. 
ettikettoprintcom.se/trycktjanster/originalhantering. 
Om filen överstiger 10 MB,  kan du även maila. 
Antingen till  prepress@ettikettoprintcom.se eller säljaren 
du haft kontakt med.  (Vid mail direkt till prepress är det 
bra om du skriver vem som är din kontakt.)

Streckkoder
Om inget annat anges så har vi som standard att vi gör 
om EAN-koden. Önskar du behålla koden som finns i ditt 
original, och inte accepterar att denna byts ut, fråntar sig 
Ettikettoprintcom allt ansvar för kodens läsbarhet.

Grundregler för artwork
Fomat/Storlek
• Kontrollera med säljaren vad som är lämplig storlek på 
din etikett. Om det finns en färdig stans eller en ny ska 
beställas.
 
Utfall
• Se till så att alla utfallande objekt som t ex bilder, plattor 
och linjer, går 3 mm utanför det slutliga formatet. Glöm 
inte att ange att ”spara med utfall” när du gör din pdf. 
Annars får du beräkna ditt dokumentformat med utfallet 
inkluderat.

Checklista för tryckbara original

Färger
• Originalet bör vara konverterat till CMYK. 
• Innehåller din etikett pantonefärger så se till så att en 
identisk färgbeteckning används genomgående.

Bilder
• Slutlig upplösning för bilder, efter skalning i layoutpro-
grammet, bör vara rastertätheten x2. Detta innebär att för 
traditionell flexo bör bilden vara minst 300 dpi/ppi och för 
digitalo set 350 dpi/ppi. Streckteckningar (bitmap) bör 
vara minst 1200 dpi/ppi.
• RGB-bilder ska separeras till CMYK.

Övrigt
• Använd inga linjer som är tunnare än 0,1 mm/0,3 pkt 
• Använd alltid det äkta typsnittet när fet eller kursiv stil 
önskas. Manipulera inte genom att använda de ”knappar” 
som finns i layoutprogrammen. OM du ändå gör detta så 
gör konvertera till textkonturer så är vi säkra på att det blir 
som tänkt. 

Vid frågor:
Tveka inte, kontakta oss!
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