
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 
 

Mediespecifikation til digitaltryk 
- sådan opnås den optimale kvalitet og ordregang. 
 
• Tjek alle punkter. 
• Ansvarshavende DTP’er vedlægger navn og telefonnummer sammen med filer. 
• Er der spørgsmål vedr. nedenstående, står vi til rådighed. 
 

Filtype, kun PDF’er. 

- Vi modtager som udgangspunkt kun PDF’er, generet med Acrobat Distiller. 
 

Det skal være enkeltsidet PDF’er, dvs. én PDF pr. motiv. 

Skalering af PDF: Skal være skaleret i så stor størrelse som muligt (for at opnå høj opløsning på fotos), 

helst i 100%, 50%, 25%, 20% eller 10%. 

 

Hvis vi modtager andet materiale end PDF’er, tillægges der kr. 475,00 pr. motiv. 
 

Krav til PDF. (vedr. tillæg til beskæring og efterbehandling). 
 

- Ingen skæremærker 

Tillæg til filer som printes på rullematerialer: I hver side tillægges 10 mm. og i top/bund tillægges 25 

mm.. 

Tillæg til filer som printes på plader og ark: Tillægges 5 mm. hele vejen rundt. 

Filnavne skal indeholde størrelse inkl. tillæg (bredde x højde, dvs. bruttoformatet). 

Settingfil til Acrobat Distiller kan fremsendes på opfordring. 

 

Farvekrav. 

- Alle farver skal være defineret i CMYK-farver (skal der rammes pantonefarver, bedes dette være oplyst på 

rekvisition. Vi kan kun tilnærmelsesvis ramme pantonefarver). For at opnå den bedste sorte farve skal sort 

være defineret som 4-farvet CMYK: 50,25,25,100. 

 

Farvedokumentation. 
- Farveprint vil kun blive betragtet som retningsgivende, ikke som egentlig farvedokumentation. 
Hvis der ikke er medsendt farvelayout, bedes der medsendes en screenoptimized PDF. 
 

CD, Diskette, FTP, ISDN eller pr. mail. 
- Vi modtager filer på de ovenstående muligheder. Hvis der benyttes andre programmer, kontakt os venligst.  
 
Filer kan sendes som pr. mail eller via www.wetransfer.com. 
 

ALLE filer sendt pr. mail bedes pakkes/komprimeres (.sit, .sea eller zip). 

 

Hvis vi ikke modtager en PDF, skal følgende betingelser være opfyldt: 

 

Program (hvis vi selv skal genere PDF). 

- Vi benytter QuarkXPress, InDesign, Photoshop og Illustrator til Macintosh (* PC filer, se under 
”Tekst/fonte”). 
 

Medsend alle dokumenter, inkl. alle billeder, logoer samt evt. fonte. 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_1.htm 
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Tekst/fonte. 

Outline/omdan teksten til kurver. Alternativt medsendes alle benyttede fonte. 
(Vi foretrækker at man outliner teksten til kurver (Illustrator/Freehand) eller renderes (Photoshop), så 
behøves fonte ikke at medsendes. Hvis De vælger at vedlægge fonte, så husk både skærm- og PostScript 
fontene. Bemærk også, at indplacerede billeder kan indeholde fonte). * Ved PC filer outlines/renderes tekst 
ALTID. PC filer vil blive åbnet på Mac. 
 

Opløsning. 
- Nedenstående giver en indikation af, hvad der kræves til det optimale tryk. 
 

Slutopløsning: 80 - 100 DPI (eksempelvis kan en 300 DPI scanning forstørres ca. 400% uden kvalitetstab) 
Til storformatsprint på over 5m2, kan der benyttes opløsninger helt ned til 20 DPI. 
- Ved digitaltryk vil der forekomme farveafvigelser på 5-10% og størrelsesafvigelser på 1-2%. 
- Ved ikke printklare medier tillægges DKK 300 pr. ½ time. 
- Filer arkiveres kun i 60 dage, hvorefter de vil blive slettet. Ønskes original CD retur, bedes dette fremgå. 
 

Har de har spørgsmål til ovenstående eller ønsker om andre løsninger, er De velkomne til at kontakte os. 
 

 

Der findes grundliggende to grafiktyper: 
Pixelgrafik, der med mange små prikker, eller pixels, danner det billede som vi ser det på et medie. 
Hvis vi ændrer i disse objekters størrelse,  vil computeren forsøge at gætte sig til hvordan billedet skal 
se ud, og gør det ved at fjerne eller tilføje pixels som den skønner det. 

 

  
   Som det kan ses i eksemplet, resulterer det i at billedet får en slø- 
   ret og uskarpt kant. 
   Det ses særlig tydeligt ved overgange med høj   kontrast, blandt 
   andet i sort-hvid. 
   Pixel-grafik egner sig i øvrigt bedst til fotogengivelse. 

 

  
 

 

Vektor og objektgrafik er baseret på kurver og koordinater. Det vil sige at et objektet kan skaleres 
uden at det får indflydelse på grafikkens kvalitet, eller det endelige resultat. Computeren beregner blot 
kurverne mellem de indføjede punkter, hvorved kvaliteten forbliver uændret, og derved sikres det 
gode resultat i det færdige arbejde. Vektorformatet bruges til objekter 
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