Produktionsfiler
For at sikre det bedst mulige resultat med produktion af filer, som ikke er lavet
inhouse, bedes nedenstående retningslinjer opfyldt.
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Generelt for alle typer filer
Skrifttyper: Alle tekster skal outlines inden fremsendelse til BrandFactory.
Filformater: Fremsendte dokumenter skal altid være pdf. Brug gerne PDF/X-4. I tilfælde, hvor andet er aftalt (typisk pga. bearbejdning af filer) modtager vi rå filer fra Illustrator, lnDesign og Photoshop. Husk altid at »pakke« filerne, så der fremsendes alle
lænkede billeder, skrifter etc. Alt materiale skal samles i én mappe. Vær opmærksom på, at skal BrandFactory arbejde videre
med rå filer, vil det altid være forbundet med en ekstra omkostning medmindre andet er aftalt.
Filhåndtering: Som udgangspunkt frarådes det at maile filer større en 7-8 MB. Er der tale om større filer kan de evt. sendes
via Wetransfer. Generelt frarådes det at sende – uanset metode – filer større end 500 MB.
Beskæring, skæremærker m.m.: Alle filer skal leveres med 5 mm bleed og bleedmarks. Ved dobbeltsidet print skal filerne
leveres med 10 mm bleed og bleedmarks.
Opløsning: Opløsningen på billeder m.m. som ikke er vektoriseret afhænger af betragtningsafstanden.
Betragtningsafstand >5 meter: Min. 25 dpi.
Betragtningsafstand >3 meter: Min. 60 dpi.
Betragtningsafstand >1 meter: Min. 80 dpi.
Betragtningsafstand <1 meter: Min. 120 dpi.

Vektorgrafik
Farver: Som udgangspunkt skal alle farver ligge i CMYK – dog er Pantone-farver også OK. Dog skal du være opmærksom på, at
Pantone-farver »efterlignes« automatisk i CMYK-skalaen i produktionen, hvorfor der kan være en mindre afvigelse. Fremsender du
dokumenter med Pantone-farver skal disse være i Pantone Coated-skalaen.
Dybsort: Dybsort skal defineres som C30 + M30 + Y30 + K100.
Skaleret materiale: Som udgangspunkt ønskes materialet i skala 1:1 – dog aldrig større en maks. 5 meter i hverken højde eller
bredde. Overstiges dette mål skaleres tingene inden fremsendelse.
Filnavn: Filnavnet skal indeholde information om højde og bredde i millimeter samt evt. skalering. F.eks. kunne filnavnet lyde:
»Artwork_B6000xH420mm_Skala_50%«.

Bitmap
Skaleret materiale: Som udgangspunkt ønskes materialet i skala 1:1 – dog aldrig større en maks. 5 meter i hverken højde eller
bredde. Overstiges dette mål skaleres tingene inden fremsendelse.
Opløsning: Min. 120 dpi.
Filnavn: Filnavnet skal indeholde information om højde og bredde i millimeter samt evt. skalering. F.eks. kunne filnavnet lyde:
»Artwork_B6000xH420mm_Skala_50%«.

Lambda
Filtyper og -kvalitet: Filer skal leveres som 8-bit .tif-filer eller .jpg-filer i maksimal kvalitet.
Skalering, beskræing m.m.: Hvis printet ikke skal opklæbes, skal det fremsendes i skala 1:1 og leveres uden udlæg. Hvis printet
skal opklæbes skal der laves bleed på 5 mm.
Opløsning: Opløsningen skal min. være 200 dpi eller 400 dpi alt efter filtype.
Farveskala: AdobeRGB.

