Voit teettää meillä erilaisia painotuotteita myös valmiista
materiaalista. Ohessa ohjeita oikeanlaisen aineiston toimittamiseen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Halutessasi voit toimittaa meille myös vain mallin tai idean, jonka
perusteella suunnittelemme ja toteutamme sinulle valmiin
lopputuotteen.

Resoluutio

Aineistojen toimitus

•
•
•
•

• Voit toimittaa meille alle 15 Mb kokoisen aineiston
sähköpostitse tai sitä suuremmat tiedostot
avoimena linkkinä.

Jotta tulostettaessa saadaan laadukas lopputulos aikaiseksi, tulee käytettyjen materiaalien olla tarpeeksi suurella
resoluutiolla
Digipaino ja offset 250-300 ppi
Suurkuvatulosteet 90-150 ppi
Useamman neliön tulosteet aina tapauskohtaisesti
Huomioi kuvanlaatu, ja jos olet epävarma, ota yhteyttä

Koko

Logot ja muu skaalattava vektorigrafiikka .pdf, .eps tai .ai
tiedostoina. Kaikki fontit tulee olla konvertoitu viivoiksi ja
värit PANTONE- tai CMYK-arvoina.

• Dokumentti 1:1 kokoisena mikäli mahdollista, tarvittaessa skaalaus 1:10, 1:100 jne.

Värit

• Jos mahdollista, konvertoi tekstit viivoiksi tai liitä
mukaan fonttikansio.
Leikkuuvarat
• Yksipuoliset suurkuvat ja muotoon leikattavat 5mm
• Kaksipuoliset suurkuvat ja muotoon leikattavat 10mm
• Roll Upeihin 5mm, lisäksi alas 200mm kiinnitysvara

•
•
•
•
•

Adobe RGB
Värinhallinta-asetuksina Europe General Purpose 3
Neliväritöissä värit prosessiväreinä (CMYK),
PANTONE-värejä voidaan käyttää referenssinä
Älä käytä Registration-mustaa (C100 M100 Y100 K100).

TIEDOSTOTYYPIT
Natiiviformaatti

Muotoon leikkaus
• Kun lopputuotteen tulee olla ilman taustaa, tulee
materiaali toimittaa vektorimuodossa.
• Leikattavissa tiedostoissa saa olla bittikarttaa ja
vektorikuvia tai tekstiä.
• Vektorikuvissa kaikki fontit tulee olla konvertoituina
viivoiksi, tai vaihtoehtoisesti käytetyt fontit tulee liittää
mukaan.
• Vektorigrafiikkaohjelman liukuvärejä ei ole käytetty,
vaan tehosteet ovat upotettuna bittikarttoina.
• Leikkuulinja ei saa koostua useista viivoista,
vaan sen tulee olla yhtenäinen linja. Mahdollisuuksien
mukaan toimita aineisto stanssin kanssa sekä ilman.
• 3NM Tuotantoa varten leikkauslinja nimetään cut3n,
(SPOT-väri, C0 M80 Y0 K0)

• Adoden grafiikkaohjelmilla tehty aineisto
• Fontit konvertoituna poluiksi tai liitettynä mukaan
• Älä sisällytä kuvia työskentelytiedostoihin, vaan kuvat
linkkeinä ja omassa kansiossaan mukaan
• Kuvatiedostot TIFF-, EPS-, tai JPG- muodossa.
• PANTONE-värejä voidaan käyttää referenssinä
• Toimita tiedostopaketin mukana PDF-vedos
• Älä lähetä Word - tai PowerPoint - dokumentteja, niissä
layout saattaa muuttua.
PDF
• Leikkuumerkit mukaan leikkuuvaran mukaisesti (5mm tai
10mm), aineisto keskellä arkkia ja fontit sisällytettynä
• Ei saa sisältää RGB- värejä
LASKUTUS
Aineiston käsittely ja suunnittelu lisätään työn hintaan
tuntiveloituksena 65€/h
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