
Spesifikasjoner brosjyrer og kataloger HALSEN REKLAME
       -vi gjør deg synlig!

Tjeneste

Vi kan tilby grafisk design tjeneste, en A-Å leverasse av deres neste katalog eller brosjyre.

Papirkvalitet

Vi leverer alle typer størrelser, typer og kvaliteter. Spør oss om råd på valget av papirkvalitet og typer.

Standard format:  
A4 (210 x 297 mm) eller A5 (148 x 210 mm)

Standard typer og kvalitet:
Standard Brosjyre:  30g silk med 200g silk på omslag
Standard Katalog: 120g silk med 300g silk på omslag (Limfrest), 200 g silk omslag (ryggstiftet hefter).
   Ta kontakt for ryggbredder ved limfreste kataloger/ bøker. 

SILKEPAPIR
Et papir som er bestrøket 
(silkematt), og er veldig vanlig 
til fargetrykk. Det brukes ofte 
til magasiner, kataloger, bro-
sjyrer og foldere, og er også 
et standard-papir på visittkort. 
Papiret er bestrøket med ulike 
pigmenter for å forbedre 
trykkvaliteten

GLOSS
Et papir som har mer glans 
enn silk fordi det er både 
bestrøket og glanset. Dette 
brukes mest på bilder og litt 
finere trykksaker.

UBESTRØKET
Et matt ubestrøket papir med 
en litt mer strukturert over-
flate. Dette er ubehandlet, 
og er ofte brukt på brosjyrer, 
flyere og visittkort der man vil 
ha noe litt ‘annerledes’. Dette 
papiret egner seg ikke til trykk 
med mye farge.

ETTERBEHANDLING
Etter trykking kan vi kan 
foliere omslagene med gloss 
eller matt PP-folie. Hefter og 
kataloger med folie på omsla-
get er mer beskyttet mot riper 
og skader.

Underlagsmateriell til trykk

* 3 mm utfallende (bleed og crop marks)
* Husk å lage alle bilder i CMYK.
* Send ferdigstilt PDF til trykk@halsenreklame.no. Skriv antall trykk, kvalitet og i hvilket format som er avtalt, event. referer til din kontaktperson hos oss.

Merk!
Omslaget til limfres må lages i en egen fil med bakside, rygg og forside i ett oppslag. Spør oss om hjelp med å beregne ryggbredden. Innmaten/materien leveres 
som enkeltsider, ikke som oppslag/spreads. 

For ryggstiftede hefter leveres filen med alle sider som enkeltsider. Omslaget trenger ikke være i en egen fil, eller legges opp i oppslag/spread.
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