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AINEISTO-OHJEET
Tiedostomuoto
Aineistot tulee toimittaa vektorigrafiikka .pdf-, .eps- tai .ai muodossa. Muita kelvollisia tiedostomuotoja ovat
myös painotyöstä riippuen .tiff-, .jpg-, .psd- tai .cdr muodot. (jpg, tif vaativat aineiston käsittelyä, josta
veloitamme 70€/h + alv.). Nettikäytössä olevat kuvat ja logot eivät ole painokelpoisia. Myöskään erilaisilla
tekstinkäsittelyohjelmilla toteutetut aineistot eivät ole painokelpoisia.

Tiedoston nimeäminen
Nimeä tiedostot selkeästi ja työtä kuvaavaksi. Esimerkiksi ulko_juliste_500x700.pdf.

Aineiston koko
Aineiston tulee olla ensisijaisesti 1:1 koossa.

Kuvien resoluutio
Silkkipainossa ja tarroissa resoluutio 300dpi. Suurkuvatulosteet 72-200dpi riippuen katseluetäisyydestä.
Esimerkiksi sisätiloihin valmistettavat tuotteet 150dpi ja ulos tuleviin tuotteisiin 72dpi
RESOLUUTIOTAULUKKO
S

300 ppi

Katseluetäisyys < 1m. Työn koko < 0,2 m2

M

150 ppi

Katseluetäisyys < 1 - 5 m. Työn koko < 3 m2

L

60 ppi

Katseluetäisyys < 2 - 20 m. Työn koko < 20 m2

XL

30 ppi

Katseluetäisyys > 10 m. Työn koko > 10 m2

ppi = pixels per inch (aineistossa), eli dpi = dots per inch (painossa).Jos aineistossa pieniä tekstejä, ohuita
viivoja tai muita pieniä yksityiskohtia, voi aineiston tehdä pykälää suuremmalla tarkkuudella.

Värit
Toimita aineisto CMYK-väritilassa. Muista sisällyttää valmistamiisi aineistoon käyttämäsi väriprofiili.
Suosittelemme käyttämään Fogra Coated 39 profiilia.

Fontit ja kirjaisimet
Konvertoi fontit viivoiksi/vektoreiksi. Näin varmistat etteivät fontit muutu painossa.

Nimikointi ja numerointi
Luettelo nimistä ja numeroista asukokojen kera tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen
asiakaspalvelu@mellutarra.fi.

Leikkausvarat
Tarroihin vähintään 3mm leikkausvara ja leikkausmerkit
Ei tekstiä lähelle reunoja. Jätä vähintään n. 3mm väliä reunoihin.
Muotoonleikattavissa tarroissa merkitse leikkausviiva spottivärillä ja nimeä CutContour ja jätä väriä
leikkausviivan ulkopuolelle n. 3 mm.
Leikkausviivan paksuus tulee olla 0,25 pt (hairline)
Muotoonleikattavissa tarroissa aineiston tulee olla siis vektoroitu.

Aineiston toimittaminen
Aineistosi voit toimittaa meille tiedostokoosta riippuen joko sähköpostilla(alle 25Mb), CD- tai DVD-levyllä,
muistikortilla tai USB-muistitikulla. Isot yli 25MB vastaanotamme mielellään https://wetransfer.com sivujen
kautta. Muistathan kertoa viestikentässä mihin työhön aineisto kuuluu ja yhteyshenkilösi nimen.
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