
VI UDFØRER KORREKTUR

· Korrekt format

· Korrekt orientering (alle sider vender ens)

· Korrekt centrering af PDF (alle sider har samme afstand til papirkant)

· Skæremærker (crop marks)

·  Korrekt placering af skæremærker (2,117 mm offset)

·  At alt der skal gå til papirkant, er 3 mm ud over beskæring

·  At billeder, elementer og tonef lader er konverteret til CMYK  

(medmindre pantonefarver skal bruges)

· At dokumentet ikke indeholder RGB

· At sort/hvide opgaver ikke indeholder RGB-, CMYK- eller pantonefarver

· At skrifter er vedhæftede (embeded)

· At skrifter og streger er ren sort og ikke i register sort (alle fire farver)

· At billeder har en opløsning på minimum 200 ppi

· At elementer og skrifter har korrekt indstillet overprint

Vi benytter Adobe Acrobat Pro og Enfocus PitStop Pro til PDF kontrol.
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Hvis alle kriterier er opfyldt, sender vi 

dokumentet videre til tryk. Hvis et eller flere 

punkter ikke er opfyldt, beder vi om en ny PDF, 

hvor fejlene er rettet.

Nogle af de nævnte punkter kan vi tilrette 

direkte i PDF'en. Det vil dog kun ske efter aftale 

og være på timebasis til kr. 600 i timen ekskl. 

moms. Vær opmærksom på, at vi ikke kan gøre 

noget ved billeder i for lav opløsning.

Hvis der mod forventning skulle opstå problemer 

med korrekt fremstilling af trykklar PDF, så 

kontakt gerne Allan Bernhard på 

98 800 708 eller ab@strandbygaard.dk for at få 

vejledning.

Vi gør opmærksom på, at Strandbygaard kun kan 

stille garanti for, at PDF'en er trykklar og i orden, 

hvis vi har modtaget rekvisition og print af 

opgaven til brug i forbindelse med vores kontrol 

af dokumentet.
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