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PDF

*)Grafisenmateriaalin tulee olla hyvälaatuista. Keinotekoisesti muokattu kuvan resoluutio ei paranna tulostuksessa kuvan laatua.

Pyydämme valmitamaan  aineiston 1:1 mittakaavassa. Jokaisesta seinäpinnasta tehdään oma aineisto.
Tulostuksen jälkeen pinta jaetaan ja leikataan sopimaan erikseen jokaiseen kuvapaneliin sopivaksi. 
(kts. grafiikka yksittäisessä panelissa).

Kuvat tulisi tehdä 120 dpi tarkuudella. Matalampi resolutio* aiheuttaa kuvien huonomman tulostuslaadun. 
Suurempi resoluutio on hyväksyttävissä, mutta se johtaa tiedostokoon tarpeettoman suurenemiseen ilman 
mitään parantavaa vaikutusta tulostuksen lopputulokseen.

Pyydämme käyttämään CMYK värejä.  

Tekstit tulee olla aina konvertoituna kurveiksi tai fontit liitettynä mukaan.

Meille paras tulostettavan tiedoston formaatti on komposiitti-PDF. PDF/X-1a:2001 (ISO 15930) vaatimuksia vastaava
eli tilauksen mukainen CMYK- tai CMYK- ja spot-värinen painovalmis komposiitti -PDF, joka on laadittu Adobe 
Acrobat Distillerllä hyväksyttyjä asetuksia käyttämällä (PDFX1a) ja joka on mielellään läpäissyt preflight-tarkastuksen.
Hyväksymme myös taittotiedostot, joissa fontit on muutettu kurveiksi ja kuvat upotettu tiedostoon.

Muista että pinnat on jaettu kuvapaneleiksi (katso edellä).  Sen vuoksi on tärkeää, ettei sijoiteta 
graafisensuunnittelun keskeisiä osia kuvapaneleiden reunoihin ja niiden leikkauskohtiin. 
(= pois leikattavalle alueelle.)

Pyydämme varmistamaan oikeinkirjoituksen, välimerkit, kirjainkoot, tavutukset sekä muut näkökohdat.
Emme suorita tekstien oikolukua.

Pyydämme huomioimaan riittävät etäisyydet  kuvapanelien reunoista sekä huomioimaan mahdolliset logojen 
suoja-alueet.

TÄRKEÄÄ TIETOA
-AINEISTON SUUNNITELIJALLE

Pyydämme tarkistamaan huolella aineiston ennen sen lähettämistä meille.
Emme vastaa virheistä jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesti tehdystä aineistosta.

ABC
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Vakiokehykset

Täydentävät kehykset

Vakiokehykset

Täydentävät kehykset

Vakiokehykset

Täydentävät kehykset

KEHYSKOOT
-TIETOA AINEISTON SUUNNITTELIJALLE

Ei vakiokehykset
NSTD
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Tulostetun kuvapanelin kultakin sivulta leikataan 3 mm pois tuotantovaiheessa.

Aineiston korkeus ja leveys sama kuin kehyksen koko.  

Graafiset parametrit: formaatti PDF/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.

- TIEDOSTON VALMISTAMINEN YHDELLE KUVAPANELILLE

A × B

AINEISTONSUUNNITTELU; KUVAPANELI

älä aseta keskeisiä elementtejä kuvapanelin leikattavalle alueelle.
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AINEISTONSUUNNITTELU; SEINÄ
- TIEDOSTON VALMISTAMINEN SEINÄPINNALLE

Seinän leveys = aineiston leveys.

Seinän korkeus = aineiston korkeus.A

A

B

B

Graafiset parametrit: formaatti PDF/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.

älä aseta keskeisiä elementtejä kuvapanelin leikattavalle alueelle.
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AINEISTONSUUNNITTELU; SEINÄ
- TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN

 seinä-1_etu

 tiski_etu

älä aseta keskeisiä elementtejä kuvapanelin leikattavalle alueelle.

Nimeä oma aineistotiedosto jokaiselle eri kuvapinnalle

Tulostetun kuvapanelin kultakin sivulta leikataan 3 mm pois tuotantovaiheessa

 tiski-taka

Graafiset parametrit: formaatti PDF/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.

Nimeä tiedostot oikein ja asianmukaisesti- Se tekee tunnistamisen helpommaksi.
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kuvaussymbooli

AINEISTONSUUNNITTELU; TISKI
-  AINEISTON VALMISTAMINEN JA TIEDOSTON NIMEÄMINEN

X- sivuosan leveys, Y- etuosan leveys, Z- korkeus.X Y Z

Graafiset parametrit: formaatti PDF/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.

Tulostetun kuvapanelin kultakin sivulta leikataan 3 mm pois tuotantovaiheessa.

älä aseta keskeisiä elementtejä kuvapanelin leikattavalle alueelle.
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AINEISTONSUUNNITTELU; OSASTO
- ESIMERKKI TIEDOSTOJEN NIMEÄMISESTÄ

 tiski_sivu 1

  seinä_1

seinä_2

 tiski_etuosa

 tiski_sivu 2

Graafiset parametrit: formaatti PDF/ 1:1/ CMYK/ 120 dpi.

Nimeä tiedostot oikein ja asianmukaisesti- Se tekee tunnistamisen helpommaksi.

älä aseta keskeisiä elementtejä kuvapanelin leikattavalle alueelle.

Nimeä oma aineistotiedosto jokaiselle eri kuvapinnalle. 

Tulostetun kuvapanelin kultakin sivulta leikataan 3 mm pois tuotantovaiheessa.
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Lähetä tiedostot FTP-palvelimelle.

Kansion nimi tulisi koostua tilausnumerosta ja asiakkaan nimestä. 

Jotta voisit ladata tiedostoja FTP-palvelimelle sinun tulee käyttää FTP-ohjelmaa esim. ilmainen File Zilla ohjelmisto.

Täydelliset tidostot tulisi olla ladattu yhteen kansion.

Tunnukset FTP serverille.

FTP-palvelin: Ftp://server.marrow.fi
Käyttäjätunnus: visitors
Salasana: du9sd3oZM
Tilarajoitus: 250 MB 

Aineistot voi lähettää myös netissä toimivalla maksuttomalla siirtopalvelulla www.wetransfer.com 
Se toimii selaimessa eli sitä varten ei tarvitse ladata koneelle mitään ohjelmaa. Helppo ja nopea käyttää, 
siinä lisätään vain siirrettävä/t tiedosto/t, lisätään lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite (info@marrow.fi) ja
 mukaan voi liittää myös viestin. 

KUINKA TOIMITAN AINEISTOT
- MITEN LATAAN TIEDOSTOT

kansion nimi:
tilausnumero n°_ASIAKKAAN_NIMI
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AINEISTOARKISTO
- LISÄTIETOA

Säilytämme aineistoja kolme kuukautta niiden toimituksesta.

3 kk

YHTEYSTIEDOT

Marrow Oy
Antaksentie 4
01510 Vantaa

p. 010 2928 380
Info@marrow.fi
www.marrow.fi


