
Beskæringszone
Baggrundsgrafik og baggrundsfarver 
skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm 
udover den endelige kant.

Endelig kant
Endelige format på tryksagen efter 
beskæring

Sikkerhedszone
Tekst, billeder og logoer placeres i 
sikkerhedszonen (3 mm fra den 
endelige kant). 

Utfallszon
Bakgrundsgrafik och bakgrundsfärger 
skall gå helt ut över kanten, alltså 3 mm 
utöver den slutgiltliga kanten.

Slutgiltlig kant
Slutgiltligt format på trycksaken 
efter utfall

Säkerhetszon
Text, bilder och logotyper bör  
placeras i den vita zonen  
(3 mm från den egentliga kanten).

Designa utan att använda mall
Skall du designa en enkel trycksak som t.ex. ett vykort, kan 
du göra detta utan att använda våra mallar. 

Öppna ett nytt dokument 
Kan även kallas för ”ny sida”, ”ny canvas” eller ”nytt 
artboard”.

Dokumentuppsättning - InDesign
Ställ in dokumentets storlek till trycksakens färdiga mått 

som t.ex.: Visitkort (85 x 54 mm), 
A6 (105 x 148,5 mm) osv.

Sätt in 3 mm utfall och 3 mm 
säkerhetszon i menyn ”Nytt 
dokument / New document” 
 
  

Dokumentuppsättning - Andra program 
Ställ in dokumentets storlek 3 mm större än trycksakens 
slutliga storlek på alla fyra sidor. Detta kallas för att 
”lägga till utfall”. Exempel:

                            Färdigt mått          Dokumentstorlek 
Visitkort               85 x 54 mm 91 x 60 mm 
A6-vykort     105 x 148 mm                 111 x 154 mm 
A5-flyer         148,5 x 210 mm                154,5 x 216 mm 

Härefter sätter du in en säkerhetszon hela vägen runt i 
dokumentet, 3 mm från trycksakens slutgiltliga storlek.  
 

Designa med våra mallar
Vi rekommenderar, att du använder en av våra mallar, när 
du designar din trycksak. Speciellt, om du designar mer 
avancerade trycksaker, som beachflaggor och roll-ups.  

Slipp besvär 
När du använder mallar, slipper du för besvär med be-
skäring, dokumentstorlek m.m.  
I .zip-filen har vi även vedlagt våra exportinställningar  
- se separat dokument om detta. 

Tips: använd InDesign 
Vi rekommenderar, att du använder dig av de mallar, som är 
optimerade till InDesign. Så är du säker på att mallen inte 
kommer med på din trycksak. Använder du PDF-mallar, skall 
du själv komma ihåg att ta bort mallen i dokumentet innan 
du exporterar.

Så här använder du InDesign-mallen
Ladda ner InDesign-mallen, dubbelklicka på filen - och du är 
klar till att designa din trycksak. Till slut exporterar du som 
PDF - kom ihåg att installera våra exportinställningar.

Så här använder du PDF-mall
Använder du Illustrator, CorelDRAW eller Quark kan du 
sätta in våra PDF-mallar i ditt dokument. Kom ihåg att själv  
definera korrekt dokument storlek.

Så här designar du din trycksak
- med eller utan våra mallar.

Designa din trycksak
Kom ihåg att bakgrundsfärgen och bakgrundsbilderna skall gå helt ut i utfalls zonen, alltså 3 
mm ut över trycksakens slutgiltliga storlek. 
Och kom ihåg att texten och bilderna skall placeras innan för säkerhetszonen, för att undgå 
att de kommer för nära kanten (och därmed riskerar det att bli beskuret).  

Exportera din tryckfil
Du skall nu exportera din trycksak till ett av dessa format: .pdf (föredras), .tiff, .jpeg eller .eps.  
Alla grafiska program kan exportera till ett av dessa format. Kom ihåg att exportera i bästa 
möjliga kvalitet även kallat för ”high resolution”, “press ready” eller “press quality”. 
Använder du InDesign, Photoshop, Illustrator eller Quark, är det en riktigt god ide, innan du 
exporterar, att installera våra exportinställningar - se här: www.lasertryck.se/download.

Avge beställning
Gå in på www.lasertryk.se - välj en trycksak - och ladda upp din tryckfil.  
Du är även välkommen till att maila din tryckfil till oss på info@lasertryck.se.

Hjälp
Kom ihåg att om du känner dig osäker över det minsta, är du alltid välkom-
men att 
kontakta oss på info@lasertryck.se eller tel. 87 303 403.

Med vänliga hälsningar

Mette Ebert
Ansvarlig for kundeservice 

3 mm säkerhetszon (marginal).
3 mm beskärings zon (utfall).



Om exortinställningar
Vi rekommenderar, att du laddar ner och installerar våra exportinställningar, om du designar din trycksak med 
hjälp av Adobes CS-program (InDesign, Illustrator och Photoshop). 
  
Fördelen med exportinställningar
Når du bruger vores eksportindstillinger, er du sikret, at der er styr på: 
• Problem med transparens 
• Problem med utfall 
• Problem med saknad font 
• Problem med onödvändigt hög upplösning 
 
Så här fungerar de
1. Ladda ner zip-filen och packa ut den
2.  Dubbel-klicka på filen ”LaserTryck.se.joboptions”  

(InDesign/Photoshop/Illustrator skall vara stängda)
3.  Exportera-inställningarna är nu installerade och finns i din  

InDesign-meny.
4. Välj ”File” - ”Adobe PDF Presets” - ”LaserTryk.se” 

Här finns de
Ladda ner exportinställningarna här: www.lasertryck.se/download.

Cheklista innan du laddar upp din trycksak

 F Korrekt utfall 
Jag har gjort korrekt utfall och min tryckfil är därför 3 mm större på alla kanter än den slutliga trycksaken.

 F Korrekt säkerhetszon 
Jag har placerat text, grafik och loggor innanför säkerhetszonen (minst 3 mm från trycksakens kant).

 F Korrekt upplösning 
Alla bilder i min tryckfil har en upplösning på minst 300 dpi, när de är placerade i 100 % i dokumentet.

 F Korrekta färger 
Min tryckfil är gjord med CMYK-färger. Har jag satt in bilder eller annat i RGB/Pantone-färger, låter jag LaserTryck.se konverte-
rat till CMYK-färger, för att få det bästa resultatet. Jag känner till att färgerna kan ändra sig vid konverteringen.

 F Korrekt PDF med inkluderad font 
Alla fonts blev embedded/inkluderade, när jag exportade min PDF-fil. Använder du våra exportinställningar (se ovanför) eller 
exporterar du som ”high quality”/”press quality”, sker detta automatiskt.

 F Inget uppslag (vid trycksaker med flera sidor) 
Min PDF-fil innehåller sidorna efter varandra. Ett 24 sidors häfte kräver därför en PDF-fil med 24 sidor. Skicka därför 
inte PDF-filer med sidorna placerade mitt emot varandra / som ett uppslag. Skall du ha ett kraftigare omslag på 
ditt häfte, skall du dock skicka omslaget i en separat tryckfil.

Importér indstillingerne i Indesign.1.

2.

3.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på 87 303 101

Med venlig hilsen

PDF Eksport fra InDesign CS2

Eksportér en trykklar PDF fi l fra InDesign.

Find og åben “Eksport” under File i menuen.

Vælg PDF under rullegardinet “Format”

Vælg Chronografi sk under rullegardinet “Adobe PDF Preset”

Åben PDF og kig jobbet igennem.

Kontroller at alt er som det skal være (min. 3mm beskæring osv.)

Åben “Adobe PDF Presets” under File i menuen, tryk på 
Load og fi nd Chronografi sk_InDesign_CS2.joboptions

Åben “Transparency Flattener Presets” under Edit imenuen, 
tryk på Load og fi nd InDesign_CS2_GWG_2400.fl st

(Er Distiller indstalleret, kan man nøjes med at dobbelt klik på
Chronografi sk_InDesign_CS2.joboptions - hvorefter begge indstillinger 
bliver indstalleret.)


