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Produktblad
Trycksaker v1.0

Trycksaker - Från idé till färdig produkt

Vi hjälper till med det mesta inom digitaltryck - allt ifrån de 
enklaste visitkort till de mest avancerade fyrfärgsbroschyrer.
Vår maskin är av senaste modell och kan hantera såväl små 
som stora upplagor (print on demand), variabletryck, falsning, 
häftning, spiralbindning mm.

Att tänka på vid beställning av flersidiga digitala trycksaker:

Folder vs. Broschyr

Folder: En folder består av 4 eller 6 sidor sidor och är falsad (vikt) i ryggen.

Broschyr: En broschyr består av minst 8 sidor och oftast inte mer än 64 sidor, 

den är klammerhäftad eller inbunden och sidantalet är alltid jämnt delbart 

med 4.

Format

Den absolut vanligaste formatserien när det gäller trycksaker är A-serien. B- 

och C-serierna används mest för kuvert och påsar. Trycksakens format anges 

alltid i bredd x höjd med enheten millimeter tex A3 = 297 x 420 mm.

Omfång

Hur många sidor skall trycksaken omfatta? 20 sidor inlaga + 4 sidor omslag 

skrivs vanligast 20+4 sidor.

Upplaga

Antalet exemplar av trycksaken.

Design

Logotyper, foton, bakgrunder, accentfärger m.m. Vi kan hjälpa till att utforma 

din trycksak från grunden eller ta fram tryckfärdigt original utifrån befintlig 

design.

Pappersvikt

Vikten på ett papper mäts gram per kvadratmeter och går från 12 gr/m2. 

Papper omslag, Vi brukar rekommendera minst 160 g 

Papper, inlaga  Vi brukar rekommendera runt 90g-120 g. 

Gräng på pappret 

Grängen är den yta som pappersmaskinens filtar lämnar i pappret och kan 

vara fin, medel eller grov. Fin gräng = slätt papper.

Ytbehandling 

Papper kan ha en mer eller mindre behandlad yta, allt från helt obehandlat 

(obestruket) papper  till ett riktigt glansigt (bestruket) papper. Färger och 

läsbarhet kan påverkas av papprets ytbehandling.

Efterbehandling

Falsning, häftning  och spiralbindning är bara några exempel på efterbehand-

lingar. En broschyr trycks vanligtvis på hela ark som sedan viks (falsas) och 

häftas i ryggen. Spiralbindning  används vanligtvis till häften och rapporter, 

där vi binder in trycksaken med en metallspiralrygg, kraftig plastframsida och 

papp- eller plastbaksida.


