EN LITEN BOOKLET

SOM HANDLAR OM

BOOKLETS

TELKOOB NETIL NE

MO RALDNAH MOS

STELKOOB

Gradienter och/eller ljusa toner
trycks med varierande framgång.

0. VAD ÄR EN BOOKLET?
Med “booklet” menas “litet häfte” vilket lämnar utrymme för fantasi och kreativitet. Just
därför har detta häfte skapats. Ett häfte som kan kallas “booklet”, om man vill.

1. FORMAT
I det här fallet avses storleken. På det här stället kan vi inte binda in saker som har en längre längstasida än 320 mm. Vi kan inte limbinda (3) booklets med helomslag som har en
längre kortsida än ca 220mm.

! Vi rekommenderar: A4 (210x297 mm) eller A5 (148x210 mm).

2. PAPPER
Det är en djungel. De papperstyper vi har på lager finns i ett häfte som man kan låna och bläddra i på plats. Tänk på att alla papperstyper inte lämpar sig för alla inbindingstyper (3).

3. INBINDNING
Det finns flera sätt att binda in en booklet. Vissa inbindningstyper är vanligtvis direkt olämpliga för
booklets med lite grövre papper (2), som överskrider vissa mått (1), som ställer höga krav på blädderbarhet och som inte får kosta så mycket eller ta lång tid. Inbindningstyperna som finns är:
• Metallringbindning
+ Hållbart, hög blädderbarhet, ger möjlighet att välja vilket papper som helst, snabb
produktion.
–
• Limbindning med speciell remsa (s.k. Fastback)
+ Snabb produktion.
– Lämpar sig inte för papper över 115g. Kräver en ganska stor innermarginal.
• Limbindning med helt omslag
+ Hållbart.
– Långsam och dyr produktion (vid få ex). Är eg. avsett för upplagor kring 200 ex.
Kräver en ganska stor innermarginal.
• Rygghäftning
+ Billigaste alternativet.
– Ställer krav på layouten vad gäller montering av parvisa sidor (ex; 4&1, 2&3). Främst avsett
för standardformaten A4 och A3 (som viks och häftas och blir A5- resp. A4-häften).

! Vi rekommenderar: Metallringbindning (finns i färgerna svart, vit, brons & silver).
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4. UTFALL
Med utfall menas innehåll som ska nå ända ut i kanten. Har du ytor med innehåll (grafik,
bilder, text) som ska gå ända ut i kanten så bör du fixa det i din fil. Du låter det aktuella elementet fortsätta (minst) 3 mm utanför dokumentet. Vid PDF-exportering väljer du “crop
marks” och att värdena för “bleed” är 3 mm på samtliga fyra håll.
Tänk på att om du vill ha exakt A4, och utfall, blir din booklet dyrare eftersom vi då trycker den på A3 och beskär (se priser, 6)

! Vi rekommenderar: 3 mm bleed på alla håll, och skärmärken.

5. MARGINALER & DYL.
Vill du t.ex. ha sidnummer i din booklet, se till att de ligger på ett betryggande avstånd från
kanterna. Printerns noggrannhet är inte exakt, det kan diffa på ett par millimeter fram och
bak, i sidled som höjdled. Att du som kund accepterar detta (och anpassar layouten därefter)
är själva grunden för att vi ska kunna erbjuda så låga priser som vi gör. Ska vi göra justeringar efter varje enskilt jobb, med olika papperstyper etc., kostar det 400 kr i timmen.

! Vi rekommenderar: Se t.ex. upp för att lägga en bild över ett helt uppslag då passningen eventuellt inte blir helt hundra.
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6. PRISER
“Vad kostar en booklet?”. En fråga som är helt omöjligt att svara på. Det beror på de val
du gör vid punkterna 1–4 och beror dessutom på hur många sidor som är i färg respektive
svartvitt.(ren svärta och procentsatser av den). Ett utdrag från vår prislista (som finns på
vår hemsida) följer (samtliga priser är angivna ex. moms):
• Trycksida i färg, A4

2,36 kr

• Trycksida i färg, A3

4,22 kr

• Trycksida i sv/v		

0,35 kr

• Papper, per ark		

0,05 kr–2,80 kr (beroende på val av papper)

• Inbindning (per st)
Metallringbindning
25 kr
Fastback-limning
15 kr
Limbindning, omsl.
10 kr (+ kostnad för omslag och tidsåtgång för inställningar,
					
totalt ca 100 kr vid tillverkning av ett ex)
Rygghäftning		
0,20 kr
• Merarbete (pr timme)
400 kr (avser t.ex. limbindning med helt omslag eller
					
montering av icke tryckklara filer (7), etc.)

7. INLÄMNING
När du gjort alla val och är färdig med din layout tar vi gladeligen emot din tryckklara fil i
PDF-form. Våra priser bygger på att filen är just tryckklar. Om vi behöver montera filer eller ordna fel tillkommer kostnad (6).

! Vi rekommenderar: Var ute i god tid. Och krångla inte till det i onödan. Less is more.

8. HÄMTNING
Vi hör av oss när din booklet är klar (eller om vi gjort upp en viss tid, så gäller den). I samband med det får du veta exakt vad bookleten kostade. Du betalar med kort vid hämtning.

9. FRÅGOR?
Vad denna booklet otillräcklig för att besvara dina frågor angående booklets? Det har vi,
fyllda med ödmjukhet, all respekt för. Fråga oss gärna om det som förblev obesvarat.

EPILOG-DIALOG
0.

Hej! Jag vill trycka en booklet!
Jag har tittat igenom bookleten som handlar om booklets.

Vad bra! Det ska vi hjälpa dig med!

1.

Jag vill att den ska vara i A5-format.
Jag har gjort den i rätt storlek från början.

Toppen!

2.

Jag vill ha Colotech+ Gloss Coated på allt.
170g till inlagan och 250g till omslaget.

No problemo.

3.

Jag skulle vilja ha den inbunden med vit metallring.

Yes.

4.

Jag har utfallande bilder, men allt är klart i min PDF.
Jag har lagt till skärmärken och 3 mm bleed på alla håll.

Man blir tårögd...

5.

Jag har försökt se till att ha goda marginaler och så...

....nä *snyft* nu räcker det...

6.

Alla sidor är i färg. Jag har räknat själv efter att ha tittat på era
priser i bookleten, och har en ungefärlig hum om vad det
kommer att kosta.

Föredömligt!

7.

Här har du PDF:en, ligger på USB-stickan.
Jag kan maila den istället om du vill.

Båda alternativen går bra!

8.

Kanon att ni mailar mig när den här klar. Här är min mailadress.

Tack. Vi hör av oss!

