För att säkerställa högsta kvalitet så arbetar vi enligt gällande ISO-standard för grafisk produktion:
Tryckstandard ISO 12647-2:2013 (Fogra51, Fogra52)
PDF-standard ISO 15930-7:2010 , PDF/X-4:2010

Tryckfärdig PDF och färginställningar
På vår hemsida www.tryckomedia.se hittar du aktuell information, kontaktuppgifter och du kan ladda
ner vårt kit innehållande färginställningar, PDF-exportinställningar och ICC-proﬁler.

1. INSTALLERA PROFILER
Windows
Högerklicka på filen och välj installera.
Mac
Kopiera filen till /Library/Colorsync/Profiles.

2. INSTALLERA FÄRGINSTÄLLNINGAR

INSTALLERA PDF-EXPORTINSTÄLLNINGAR
Windows & mac
Gå till meny Arkiv i Indesign och välj
Adobe PDF Förinställningar och Definera.
Klicka på Läs in... och välj filen som heter
Tryckomedia_tryckanpassning_1904.joboptions.

Windows & mac
Gå till meny Redigera i Indesign och välj Färginställningar.
Klicka på Läs in.. och välj filen som heter
Tryckomedia_farginstallningar_1904.csf.

Tryck & Media rekommenderar en ICC-profil för

arkoffsettryck på bestruket papper PSO Coated v3
FOGRA51 för allt material som man skickar till oss, även
om man ska trycka på obestruket papper.
Optimalt använder man RGB-bilder som vi sedan separerar
på bästa sätt i vårt arbetsflöde. OBS RGB-bilder ska alltid
taggas med ICC-profil!

Som arbetsfärgrymd i RGB så rekommenderas

ICC-profil Adobe RGB (1998). Om information om
använd färgrymd saknas så antas för CMYK FOGRA51 och
för RGB sRGB.

Om du vill separera bilderna själv till en profil för obestruket papper så måste PDF taggas med korrekt utdatametod f.n. FOGRA52. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tips! När du kontrollerar din PDF i Acrobat så ta fram

paletten Förhandsgranska Utdata (Avancerat /
Tryckproduktion). Acrobat har också en inbyggd funktion
för att kontrollera PDF:en innan du skickar den till tryck
(Avancerat / Preflight).

Om du får en fråga i Indesign när du öppnar ditt

dokument att Profil eller regel inte stämmer överens.
Då ska du välja att Justera dokumenet så att det matchar
de aktuella färginställningarna och för monterat innehåll
Aktivera alla profiler. Det gäller både för RGB- och
CMYK-färger.

