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Nice-to-know storformat print 

1.  Vi foretrækker at få dokumenter som PDF i 100% størrelse, så skal du bruge en plakat i 70 x 100 cm, skal dokumentet måle 70 x 100 cm.

2. Der skal være mindst 3 mm, gerne 5 mm beskæring/bleed på alle kanter/sider.

3. Alle skrifttyper skal være fuldt inkluderet og meget gerne som outlinet tekst.

4. Billeder skal være mindst 100 dpi og gerne i 200 dpi, i den størrelse de skal printes.

5. Dokumentet skal være i CMYK. 

6.  Sorte bokse/baggrund skal defineres som dyb sort, C 50, M 40, Y 40, K 100, for at give så flot en sort som muligt.

7.  Er der elementer der skal printes med hvid farve skal disse ligge som en spot-color.  
Se hvordan man laver en spot-color på næste side NICE-TO-KNOW konturskæring. (OBS dette skal aftales med sælger/projektleder) 

8.  Skal elementerne efterfølgende konturskæres, bukkes, have udstanset huller eller lign. skal denne streg ligge i samme dokument, ovenpå 
printet – se næste side med NICE-TO-KNOW konturskæring. 

  OBS det er ”forbudt” at anvende ”Magic Wand” i Photoshop til generering af skærestreger (fritlægninger), da dette oftest generer en masse 
små punkter som gør detaljegraden unødvendig stor. Lav i stedet bløde kurver rundt om elementet.

9.  Når filen konveteres til en PDF-fil, benyt da farveprofilen Coated Fogra39.

Der henvises til Stibo Completes salgs- og leveringsbetingelser, som findes på vores hjemmeside:  
www.stibocomplete.com

Priserne er excl. rettelser af enhver art, herunder billedbehandling, konvertering af billeder til CMYK, tekstrettelser, ændringer af beskæring 
samt øvrige tilretninger i det elektroniske job. 
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Nice-to-know konturskæring
Der er mange måder at lave filer til konturskæring på, men husker du disse punkter sikrer vi at de bliver rigtige.

1.  Om du laver din fil i Indesign eller Illustrator er op til dig. Det vigtigste er at stregen, der skal 
skæres eller bukkes efter, IKKE er brudt nogle steder – heller ikke i hjørnerne.

2.  Din streg(-er) skal laves i spot-color, være solid og 0,25 pt. Husk at sætte den til ”Overprint 
stroke”. – Se nedenfor hvordan du skal navngive og hvilke farver de skal have.

3.  Trimbox, skal minimum være 10 mm og maximum 50 mm fra elementernes kant.

4.  Der skal laves mindst 3 mm, gerne 5 mm beskæring på alle kanter/sider.

5.  OBS det er ”forbudt” at anvende ”Magic Wand” i Photoshop til generering af skærestreger 
(fritlægninger), da dette oftest generer en masse små punkter, som gør detaljegraden unød-
vendig stor. Lav i stedet bløde kurver rundt om elementet.

HUSK:  Hvis din fil også skal printes, så se vores guide på foregående side: NICE-TO-KNOW stor-
formatsprint. Din kontur streg skal ligge i samme dokument, ovenpå printet.

A1  Åben din ”Swatches” palette > klik på menuen/de 4 streger øverst højre hjørne > vælg ”New 
Color Swatch...”.

A2  New Color Swatch; definere din streg(-er). Husk at navngiv og vælge ”Spot” i color Type. 

  Fixed Blade (100-0-100-0) - Bruges når et element skal skæres helt ud.
 
  Kiss-Cut (100-0-0-0) - Bruges når der kun skal skæres igennem folie og ikke igennem bagliner. 

  Creasing (100-100-0-0) - Bruges som bukkestreg, fx. til elipser og æsker. 

  V-Cut (0-100-0-0) - Bruges som bukkestreg, i tygt matriale fx. Re-Board.
  
B  Overprint Stroke; klik på ”Window” > hold musen over ”Output” > vælg ”Attributes”. 

Vælg din streg(-er) > slå flugebennet til i Overprint Stroke.

A2
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NICE-TO-KNOW KONTURSKÆRING
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B) Overprint Stroke; klik på ”Window” > hold musen over ”Output” > vælg ”Attributes”.  
 Vælge din streg(-er) > slå flugebennet til i Overprint Stroke.
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NICE-TO-KNOW KONTURSKÆRING
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1)  Om du laver din fil i Indesign eller Illustrator er op til dig. Det vigtigste er at stregen, der skal skæres eller bukkes 
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Beskæring:
3-5 mm

Korrekt PDF-fil Færdig produkt

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Kiss-Cut: 
Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.
NB: Bruges så man nemt kan 
pille klistermærket af.

HUSK: 
At slå ”overprint stroke” til.

Kiss-Cut beskæring:
3-5 mm

Nice-to-know konturskæring - folie (1)
Ønsker du at gøre det nemt for slutbrugeren, at skille folie/klistermærke og bagliner ad, anbefaler vi at du laver en Kiss-Cut streg, hvis dit element 
er mindre en 20cm/Ø20cm. Vi har nedenfor illustrerer hvordan den laves korrekt.
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Nice-to-know konturskæring - folie (2)
Hvis dit element ikke har en lige, gennemgående kant, eller overvejende har runde former, laves der Kiss-Cut på hele eller dele af elementet. Se 
eksempler nedenfor, hvor vi anbefaler forskellige løsninger, med og uden lige kanter.

Korrekt PDF-fil

Kiss-Cut: 
Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.
NB: Bruges så man nemt 
kan pille klistermærket af.

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Beskæring:
3-5 mm

Kiss-Cut
beskæring:
3-5 mm

Korrekt PDF-fil

Kiss-Cut: 
Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.
NB: Bruges så man nemt kan pille 
klistermærket af.
Sørg for at Kiss-Cut stregen bryder 
Fixed Blade, som vist her. 

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Beskæring: 
3-5 mm

Færdig produktFærdig produkt
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Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Renskæres

Renskæres og huller til fx. ophængning

Renskæres og bukkestreger, fx til et puzzel-luk A-skilt

Beskæring:
3-5 mm

Beskæring:
3-5 mm

Beskæring:
3-5 mm

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Kiss-Cut: 
Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.

Nice-to-know, skæring - skilte
Skilte printet på PVC, bogbindepap/skiltekarton, kanalplast, bølgepap m.v. skal også have en skærestreg. Husk at tage stilling til om der skal huller i 
og hvor de skal placeres, samt hvor store de skal være. 

HULLER: 
Vi anbefaler, jo større huller jo pæ-
nere bliver de, minimum Ø6 mm.
Vores standart huller er Ø6 mm, 
placeret med en afstand på 6 mm 
fra skiltets overkant til hullets 
overkant, placeret 1/3 inde i hver 
side.
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Beskæring:
3-5 mm

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

HUSK: 
At slå ”overprint stroke” til.

Størrelse PDF filen skal måle: 
850 x 2200 mm  
+ 3-5 mm beskæring

Synlige mål:
850 x 2000 mm
(minus 15 mm i toppen til montageskinne.)

De ekstra 200 mm skal placeres i bunden 
af layoutet da disse kommer ned i roll-up 
kasseten.

OBS:
Undlad vigtig grafik de øverste 15 mm da dette 
bliver skjult. 

OBS:
Undlad vigtig grafik de nederste 200 mm da dette 
bliver skjult nede i kassetten men lad gerne evt 
billeder forsætte ned.
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Bredde: 850 mm

Nice-to-know, print - roll-up

Korrekt PDF-fil Færdig produkt
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Beskæring:
3-5 mm

Skærestreg: 
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Husk format + 1 cm på begge kanter. 

Nice-to-know, folie til montering
Når der skal monteres folie på fx. vindruer, er der et par ekstra forholdsregler der er gode at tage sig. Et vindue kan godt være lidt skævt eller gum-
milisten kan have forskellig brede, derfor er det en god idé at måle vinduet op, og så ligge 10 mm til dit format, for at undgå at folien ”gaber”.

Brede: 1000 mm
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Korrekt PDF-fil

Størrelse PDF filen skal måle, i dette eksempel: 
610 x 1010 mm  
+ 3-5 mm beskæring

Synlige mål:
600 x 1000 mm (ca, afhængig af vinduets skæv-
hed)

Husk, ikke at placer vigtige elementer og tekst helt 
yderst, da der er risiko for at det bliver skåert af.


