
Instruktion till Kuvertbutikens pdf-tryckmall gällande för
produktgrupp Visitkort
Designprogram
Öppna denna pdf-tryckmall i t.ex Adobe Illustrator och montera in din färdiga 
design. Du kan också skapa din design direkt i våra tryck-mallar.

Montera färdiga sidor, bilder eller design
Bilder och färdiga sidor monteras i tryckmallen som inbäddade (ej länkade). 

Upplösning 
Bilder, logotyper och objekt som monteras in i tryckmallen måste vara minst 
300dpi eller vektorgrafik.  

Utfall
Den rödmarkerade ramen visar utfallande tryck på 3 mm runt om. Den röda ra-
men kommer inte tryckas men visar ytan som klipps bort efter tryck på färdig 
produkt. Viktigt är att din bakgrund, bilder och grafik som ska finnas hela vägen 
ut i kanten på färdig produkt också finns med bakom den röda ramen (utfallet).  

Mått
Sidans mått i tryck-pdf (tryck original) med 3 mm utfall ska vara 96 x 61 mm.
Färdigt mått på de tryckta visitkorten är 90 x 55 mm.

Sidordning
Vi har valt att använda två olika tryckmallar till visitkort, en till 1-sidiga visitkort 
och en till 2-sidiga visitkort. Använd rätt tryckmall. 

Text och typsnitt
All text måste vara vektoriserad. Skapar du din design i tryckmallen måste du 
skapa textkonturer innan du sparar tryckfilen. Tänk på att alltid för egen del 
spara en arbetsfil med redigerbar text för att kunna korrigera text i framtiden.

Spara den färdiga tryckfilen
Spara som pdf med Tryckkvalitet, PDF/X-4. Färgprofil (Utdata): cmyk Fogra 39

Korrektur och granskning av färdig tryck-pdf
Vi snabbgranskar alla tryck-pdf:er i samband med lagd order eller insänd pdf. 
Vi kontrollerar endast så att tryck-pdf är tryckbar. Ni ansvarar själv för inne-
hållet så som er egen design, stavning och sidplacering m.m. 

Designhjälp Visitkort
Som tillval erbjuder vi visitkortsdesign och layoutarbete. Gör vi er visitkorts-
design skickar vi alltid en korrektur till er för godkännande innan tryck. Vill ni 
själva skapa er tryck-pdf guidar vi er gärna i arbetet. Beskriv vad ni önskar hjälp 
med i vårt kontaktformulär så återkommer vi inom kort och försöker hjälpa er 
på bästa sätt.


