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Mover 
 76,2 mm x 76,2 mm
The entire surface of the front and reverse side are printable. Note: This sketch is not 
to scale.
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EXAMPLE LOGO

All text and graphics need to be 
inside the dotted line.

Graphics and art need to extend 
3 mm past the final format.

Grafiske specifikationer - Sticky Notes
1. FILFORMAT:
PDF
Generelle krav (se tegning)
-  Beskæring 3 mm
-  Format: 82,2 mm x 82,2 mm (inkl. beskæring)
-  Endeligt format: 76,2 mm x 76,2 mm
-  Opløsning (farvebilleder mindst 300 dpi, sort/hvid-billeder mindst 200 dpi)
-  Skrifter skal være integreret i PDF eller konverteret til kurver/outlinet.
-  For udskrivning i specielle farver skal der bruges korrekte Pantone-farver.

2. FARVER
-  Forsiden og bagsiden kan udskrives i fire farver. Der kan være begrænsninger ved yderligere brug af     
 skrabeområder eller til eksempelvis medlemskort. 
-  Flexo-print i CMYK eller 4C er udsat for højere farvesvingninger end i offsettryk. Og der kan forekomme     
 farveudsving. Skal der være en nøjagtig farve skal det være Pantone. Næsten alle Pantone-farver kan trykkes.
-  Vi anbefaler at bruge fotos udelukkende på forsiden.
-  Kontrasten mellem tekst og baggrund skal være tilstrækkelig.
-  Arbejd altid i CMYK-tilstand og ikke i RGB-tilstand. Ved konvertering af filerne fra RGB til CMYK-tilstand kan  
 der opstå uønskede farvesvingninger.

3. FARVEFORLØB
- Farveforløb må kun gå ned til maks. 5%. Farveforløb på 95% kan fremstå som heldækkende farver (100%) ved tryk

4. TEKST 
-  Al positiv tekst skal være 5 point eller større.
-  Hvid tekst (negative eller inverterede skrifttyper): mindst 12 point i firfarvetryk i CMYK. 
 Bemærk: Ved firefarvet tryk (CMYK) skal der tages højde for unøjagtigheder.
 Da alle fire farver ikke altid er trykt perfekt oven på hinanden.

5. SKYGGER
Brug af skygger (hvor skyggen bliver udtonet/forløb)  kan ofte føre til uønskede effekter med Flexo-print.
Hvis du ønsker at bruge skygge på eksempelvis skrift så skal skyggen være 100% farve.

Ved yderligere spørgsmål kontakt NORDJYSKE Grafisk Design på tlf. 99 35 36 70

76,2 mm x 76,2 mm
Tegningen er ikke lavet 1:1


