
Sådan laver du en trykbar 
fil til et hæfte eller katalog
Nedenfor finder du retningslinjer og specifikationer til at lave en god 
trykbar fil til hæfter og kataloger med klammer:

Filformat, layout og forside

Indsendte filer skal følge disse specifikationer:

Farver

Alle filer trykkes i CMYK (Cyan, Magenta, Yellow (gul) og Black (sort)) med Fogra 39-trykkeprofilen. Billeder i 
RGB eller PANTONE bliver automatisk konverteret til standardprofilen, hvilket kan resultere i et mindre 
farveskift i det trykte design. For at undgå farveskift skal du sørge for, at din fil er i CMYK.

PDF-format, alle skrifttyper skal være indlejret


Ikke beskyttet med adgangskode


Enkeltsider, arrangeret i den rigtige læserækkefølge


Inkluderer 4 omslagssider (forsider/bagsider)


Høj opløsning (300 dpi anbefales)


Filstørrelsen er 512 MB eller mindre


Bemærk: Din fil skal altid indeholde 4 
omslagssider (se nedenfor). Hvis du kun 
vil have tryk på den udvendige side af 
hver omslagsside, skal du lade 
indersiden være blank – men den blanke 
side skal stadig være med i din fil.
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TOM TOM

TOM TOM

Justo, 
convallis 
libero

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Sed 
phasellus 
fames

Sed 
phasellus 
fames

Justo, 
convallis 
libero

INDRE SIDER

INDRE SIDER

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.
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Lav enkeltsider i den 
rigtige læserækkefølge. 

Lav ikke dobbeltsider.

Gør

Gør ikke

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Opløsning

300 dpi er den optimale opløsning til magasiner, kataloger og bøger. Kvaliteten, billederne bliver gengivet i, 
kan falde med lavere opløsninger.

Margener og beskæringslinjer

For at være sikker på, at der ikke er hvide margener på billederne, der går ud over kanten på siden, skal du lave 
en beskæringslinje på 0,3 cm i siden af hver side. 


Tekst (og andre vigtige informationer) skal stå mindst 0,5 cm fra kanten. Hvis det er for tæt på 
klammebindingen, er det svært at læse, og hvis det er for tæt på kanten, risikerer det at blive beskåret væk. 

Sidestørrelse (inklusive 
beskæringslinje)

Beskåret størrelse på 
hæfte/katalog

B: 30.3 cm  |  H: 21.6 cm


B:  21.6 cm  |  H: 15.4 cm

A4


A5

B: 29.7 cm  |  H: 21 cm


B: 21 cm  |  H: 14.8 cm

Sider

Når du bliver bedt om at vælge "Sider" i dit hæfte/katalog, menes der det samlede antal sider i dit dokument – 
inklusive de fire omslagssider, der er påkrævet i alle filer. 


Et ark består altid af to sider: En forside og en bagside.

Yderligere informationer

Trykkelinjen skal mindst være 0,25 pt.

3.

4.

5.

6.

Brug en beskæringslinje på 0,3 
cm på alle sider, og hold vigtige 
informationer 0,5 cm fra kanten.

Gør
Beskæringslinjen er 0,3 cm på 
alle sider

Billede i fuld bredde går helt ud 
til kanten

Beskæringslinjen er mindre end 0,3 cm

Billede i fuld bredde går ikke helt ud 
til kanten

Der er ingen indre beskæringslinje

Vigtigt element er 0,5 cm fra 
kanten

Vigtigt element er for tæt på kanten

Placer ikke vigtige information 
for tæt på kanten.

Gør ikke

Bemærk: Brug disse 
dimensioner, når du opsætter 
din fil – alt andet bliver ikke 
accepteret.


