
Komplett checklista
inför tryck
Följ den här guiden när du ska lämna in filer för tryck hos oss. Korrekt inlämnade filer 
hanteras snabbt och du undviker tillkommande kostnader. Kontakta oss om du har 
ytterligare frågor. 

 Format
 › Utgå från formatet på den färdiga trycksaken 

när du gör det digitala originalet.

 › Utfallande bilder/ton-plattor ska ha ett utfall 
på minst 3 mm.

 Typsnitt
Lenanders följer gällande bestämmelser för copyright.

 › Använd OpenType-typsnitt eller Postscript, 
undvik helst TrueType om möjligt.

 › Använd typsnittens olika skärningar, ej layout-
programmets modfikationer av typsnitt.

 › Bokstäver och text i exempelvis logotyper och 
illustrationer ska vara omgjorda till textbanor.

 Färger
 › PMS-färger måste konverteras till CMYK innan 

export (undantaget om ni ska trycka med PMS).

 › Svart text skall endast vara i 100% K, d.v.s. 
[Svart] som är standard i InDesign. Större text, 
t.ex. stora rubriker kan ha 20, 20 , 20, 100 som 
färgblandning.

 › Använd exakt samma namn och definition av 
dekorfärger i dokumentet som i bilder och 
illustrationer.

 Bilder
 › Bilder bör ha en upplösning av 300 DPI i full 

skala (100%). Vi rekommenderar att du inte 
förstorar en bild över 130% i dokumentet.

 › Bilder kan vara både CMYK och RGB.

 › Bilder i CMYK skall vara separerade med 
ICC-profil, samt med profilen bifogat i filen.

 › Om ni lämnar bilder i RGB skall dessa vara i 
AdobeRGB-läge samt ha kontrollerats i Pho-
toshop med hjälp av korrekturfärger.

 Öppna dokument
 › De enda öppna dokument vi tar emot är från 

InDesign och Word (extra kostnad tillkommer).

 › Word-dokument är endast lämpligt för 
text-material, ej för produkter med mycket 
bilder/grafik.

 › Öppna InDesign-dokument skall först packas 
i InDesign, sedan zippas till ett zip-arkiv och 
skickas till oss (extra kostnad tillkommer).

 Export
 › PDF skall exporteras som singelsidor, ej som 

uppslag (se undantag nedan).

 › Om det är en limbunden produkt, skall omsla-
get skapas som uppslag med rätt ryggbredd 
(s.k. plano-format).

 › Vid falskt uppslag mellan lim-omslag och inla-
ga måste bild justeras 5 mm upp från limmet 
på var sida.

 ICC-profiler
 › PDF exporteras med våra ICC-profiler för be-

struket och obestruket papper som kan laddas 
ner från Lenanders hemsida.

 › Vi använder idag Fogra 51 och 52 som är den 
senaste europeiska ISO-standarden.

 Adressering
 › Vid adressering gäller att den som betalar 

utskicket skall stå som avsändare.

 › Kom ihåg att lämna vitt utrymme för adress-
fält (undantag ifall produkten plastas). Minsta 
storlek 25x100 mm.

 › Adressfiler skall vara i excel.

Vi följer Grafiska Branschens riktlinjer för 
materialspecifikationer:
Riktlinjer för digitalt produktionsmaterial
Riktlinjer för leverans av digitalt produktionsmaterial

Har du några funderingar eller behöver 
hjälp med något? Kontakta oss så hjälper 
vi dig! Du når oss på 08-442 19 31 eller 
prepress@lenanders.se
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