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GRAFISK VEJLEDNING

Rockfon Canva
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™

Rockfon Canva Grafisk vejledning
®

™

TRYK PÅ LÆRRED

Forberedelse af fil
FOTOS

Formater
– JPG (højest mulige kvalitet).
– TIFF
– PNG
– RAW (inkl. XML-fil, hvis filen er redigeret)

Bemærk
– I tilfælde af tilskårne billeder, bedes du dele de ubeskårne råfiler (hvis tilgængelige).
– Ingen fotoskalering. Rockfon håndterer al skalering eller interpolation i henhold til dine instruktioner.
– Vær opmærksom på, at 10 mm på hver side af billedet bliver brugt som bleed/afskæringsområde fra din billedefil.

GRAFIK OG TEKSTKOMPOSITION

Formater
– PDF, EPS, AI

Filer
– InDesign-pakke
– PDF-fil til tryk (ingen crop/bleed markering)

Bemærk
– Alle skrifttyper skal altid være outlinet.
– B
 leed på 10 mm (fuld farve eller foto, må ikke være tomt). Vær opmærksom på,
at 10 mm på hver side bliver brugt som bleed/afskæringsområde fra din fil.
– Minimum 40 mm afstand til kant ved placering af tekst, logoer osv.

FOTO, GRAFIK
OG TEKSTKOMPOSITION

Formater
– PDF, EPS, AI

Filer
– InDesign-pakke
– PDF-fil til tryk (ingen crop/bleed markering)

Bemærk
– Alle skrifttyper skal altid være outlinet
– B
 leed på 10 mm (fuld farve eller foto, må ikke være tomt). Vær opmærksom på,
at 10 mm på hver side af filen bliver brugt som bleed/afskæringsområde fra din fil.
– Minimum 40 mm afstand til kant ved placering af tekst, logoer osv.

OVERDRAGELSESPROCES

Send trykfiler i henhold til anvisningerne fra Rockfon kundeservice.

Angiv venligst
– Navn og e-mail adresse på den person der skal godkende de grafiske filer
– R
 elevante oplysninger om ordren; skriv gerne instrukserne til, hvordan du ønsker dit billede beskåret
eller ved logo eller tekst den ønskede placering i henhold til instruktionen på næste side.
GRAFISK SUPPORT
Hvis du er i tvivl om oplysningerne her, bedes du sende
os filerne, så vil vi hjælpe dig med at vurdere, om
kvaliteten af filerne er egnet til trykning, og hjælpe med
at finde en løsning, hvis de ikke er det.
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Vejledning til grafisk opsætning
A

Beskæring

B

Placering

Vi råder kunden til at sende rå,
ubeskårne billeder. Ønskes kun
en del af billedet, (beskæring)
skriv venligst hvilken del af
billedet der skal med.

Vi råder kunden til at overveje,
hvilke elementer der skal
være i fokus, og hvordan de
skal centreres (baseret på
instruktionen om sikkert område).

Bleeds: 10 mm

Sikkerhedsområde: 40 mm

10 mm af billedet hele vejen
rundt vil ikke være synligt på
slutproduktet.

Alle elementer (tekst, logo osv.) skal
forblive inden for det sikre område
dvs. 40 mm fra kanten af billedet.

C

Flere canvas

I tilfælde af layout, der skal strække sig
over flere canvas anbefaler vi kunden at
overveje, hvilke elementer der skal være
i fokus, og hvordan de skal centreres
(baseret på instruktionen om bleeds- og
sikkerhedsområde).

Vær specifik vedr.
– P
 lacering af forskellige elementer,
med angivelse af hvor langt fra
toppen (A) og fra venstre kant (B). Det
samme gælder for andre elementer
(C & D) eller beskæring af billeder (E).
Bemærk: Afstanden er målt fra den
synlige kant (de 10 mm bleed skal
ikke medregnes).

Eksempel med en fuld baggrundsfarve
"Azure" fra vores Color all farvesortiment.

Flere canvas
Vær specifik vedr.
– A
 fstanden mellem panelerne (F) vil blive
skåret væk; vær opmærksom på, at der ikke
er vigtige detaljer i dette område.
– A
 ngiv størrelsen på canva elementer i
forhold til dit billede.
– D
 en retning, du har til hensigt at installere
absorbenten (lodret eller vandret).
Eksempel
3 paneler på 1000 x 2000 mm,
monteret lodret med 50 mm afstand.
Brug venligst billedet i filen "MyFile2"
på tværs af disse tre rammer.

Eksempel på et layout på tværs af tre
forskellige absorbenter.

Ansvarsfraskrivelse: Tolerance for placering
+/- 10 mm på grund af stræk i stoffet.

Giv os besked, hvis du ønsker at bruge
vores 34 Colours of Wellbeing som
baggrundsfarve til logo, grafik eller tekst.
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Proces rækkefølge
1
Beslutningsfase

2
Del grafiske
filer

4

3
“Preview”
til din godkendelse

Godkendelsesfase

Produktion
og levering

Rockfon
• Opretter de
grafiske layouts.
• Forbereder fil
til preview og
godkendelse.
Rockfon har brug
for +3 dage til at
sende preview fil til
godkendelse.

Kunde
• Godkender
preview.
• I tilfælde af
yderligere
rettelser; De
nødvendige
ændringer
beskrives så
specifikt som
muligt og
returneres til
Rockfon. Der
laves endnu en
fil, som kunden
skal godkende.
Forvent ca. 3
ekstra arbejdsdage
ved ekstra
godkendelsesrunde.

Rockfon
• Efter at have
modtaget din
godkendelse
af preview
filen, sender
Rockfon dig en
ordrebekræftelse.
• Iværksættelse
af produktion,
trykning og
forsendelse af
Canva produkter.
• Levering vil finde
sted inden for
6-7 uger.

(3 arbejdsdage)

Du har vist interesse for Rockfon
Canva-produktet og
besluttet at lave et
eller flere personlige
grafiske lærredsprint.
Du modtager denne
vejledning for at
give dig en idé om
processen, du skal
igennem, når du
bestiller et personligt
Rockfon Canvaprodukt.
Bemærk: Når du deler din(e) grafiske fil(er)
med Rockfon accepterer du, de juridiske
vilkår og betingelser,
der er beskrevet i den
medsendte ansvarsfraskrivelse. Dette er
en forudsætning for,
at processen kan gå
videre til de næste
trin.

Kunde
• Send råfilerne
via WeTransfer
til Rockfon.
• Send venligst den
grafiske råfil til din
lokale tekniske
afd. hos Rockfon
med oplysninger
om, hvilket
billede der skal
bruges på hvilken
Rockfon Canva
absorbent, hvis du
har bestilt mere
end et (vedlæg
produktets
størrelse).
• Detaljer for
det endelige
fotolayout. Noter
det forventede
layout af hvert
lærred inkl.
beskæring og
design.
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Bemærk: Meget
komplekse eller
store ordrer kan
tage længere tid.

Bemærk: Rockfon er
opmærksom på og
respekterer dine rettigheder vedrørende
dine personlige
oplysninger og kontaktoplysninger, der
deles med os:
https://www.
rockfon.dk/juridiske-oplysninger/
beskyttelse-af-personlige-oplysninger/
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JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Filoverførsel
Vigtigt

Opbevaring af grafikken og andet indhold

Bemærk venligst, at du kun bør bruge og sende os grafik og indhold,

Når du uploader grafik og indhold, accepterer du, at ROCKWOOL

som du ejer alle rettigheder til, eller som du på anden måde har en

opbevarer den uploadede grafik og det uploadede indhold i en

specifik skriftlig tilladelse til at bruge til dette formål

periode på et år fra datoen for upload. Vi gemmer udelukkende
sådanne grafikker og indhold for at gøre det muligt for dig at
foretage nemme genkøb og til dokumentationsformål.

Dette indebærer, at du skal kontrollere og sikre dig, at grafikken
og indholdet er fri for tredjemands rettigheder og ikke krænker
tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden måde
overtræder gældende lovgivning
Du må under ingen omstændigheder sende os grafik eller indhold,
der er ulovligt, vildledende, diskriminerende eller ærekrænkende.
I tilfælde af krænkelse af tredjeparts rettigheder i forbindelse
med din brug af grafik eller andet indhold har du det fulde ansvar.
ROCKWOOL A/S og dets datterselskaber (i det følgende benævnt
ROCKWOOL) fralægger sig ethvert ansvar for overtrædelse af
tredjemands rettigheder eller overtrædelse af gældende lovgivning
i forbindelse med grafik eller indhold leveret af dig, og ROCKWOOL
vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for overtrædelse
af sådanne tredjemands rettigheder eller andre overtrædelser af
gældende lovgivning. Alle krav, handlinger, undersøgelser eller
forespørgsler mod ROCKWOOL på grundlag af grafik eller indhold,
som du har leveret, vil blive retsforfulgt og omdirigeret til dig i videst
muligt omfang.
ROCKWOOL forbeholder sig hermed udtrykkeligt ret til, til enhver
tid at fjerne og/eller destruere grafik eller indhold, der er uploadet
til vores websted, og som ROCKWOOL anser for at være i strid med
ovenstående instruktioner.
Ved at sende os grafikken eller andet indhold bekræfter og
accepterer du hermed, at du har læst ovenstående instruktioner og
accepterer at overholde og være bundet af dem.
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