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Backdrop 
 
Instruktioner för framställning av tryckfärdigt original 
För att er backdrop ska bli så snygg som möjligt är det mycket viktigt att originalet är korrekt 
framställt. Nedan hittar ni en instruktion om hur ni gör ett original. Skulle ni känna er osäkra 
hjälper vi givetvis er med detta till en rimlig kostnad. Tänk på att bildskärmen inte visar exakt 
färgåtergivning. Skriv alltid ut ett exemplar och kontrollera att ni är nöjda. 
 
Instruktioner 
Det finns två sätt att leverera tryckfärdiga original på: 
 
1. Jpeg-fil (bitmap) 
Om ni vill använda er av en Jpeg-fil så jobbar man i en upplösning på 750 
Dpi samt i skala 1:10. 
Tex om backdropen skall vara 4x2m så har man en fil med måtten 40x20cm 
med upplösningen 750Dpi. Packa gärna ner filen som en Zip eller Rar-fil och maila den till 
info@ljudbalans.se Är filen för stor för att skicka via mail (över 10Mb), så 
kontakta oss. 
 
2. pdf-fil (vektorgrafik) 
Även här jobbar man i en skala 1:10. Spara och skicka till oss! 
 
Färger 
CMYK och RGB går fint. Om du har någon speciell färg så ange PMS eller skicka ett prov på 
posten till oss. 
 
Övrigt 
Vill ni ha fållning samt öljetter? Det ingår alltid kostnadsfritt i alla våra 
backdrops och tygfonder. Glöm inte att ange leveransadress och kontaktinfo. 
Andra val kan vara tex kanal eller kardborre. Hör av dig med dina önskemål! 
 
Frågor 
Vid frågor ring Alf på 070 - 976 97 06 eller maila till info@ljudbalans.se 
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Vid beställning 
När en beställning görs så skall följande information skickas via e-post 
till info@ljudbalans.se: 
Filnamn: 
Format: Bredd och höjd på backdropen 
Produkt: Backdrop eller professionell tygfond? 
Leveransadress till dig. 
Fakturaadress och organisationsnummer om du är ett företag. 
Privatkunder, förskott eller postförskott 
Telefon och e-postadress 
Öljetter i ovankant och fåll runt om: Det ingår utan extra kostnad, ange om du inte vill ha 
det. 
För ej färdigt original enligt ovan tillkommer det en kostnad. Ni ansvarar för inskickat original. 
 
Backdrop eller tygfond? 
Tygfonden (tjock/tunn polyester) är ett snyggare, smidigare tyg med bättre färgåtergivning, 
skärpa och svärta. 
 
Tips som gör din backdrop ännu snyggare! 
Kontrollera att det verkligen är 100% svart där det skall vara riktig svärta. 
Text bör alltid göras vektoriserad för bästa resultat. 
Tänk gråa/mörka fält kan upplevas svarta vid tryck om det ligger för mycket färg i de 
områdena. Tänk på att inte lägga för mycket annan färg med i de områdena. 
Zooma till verklig storlek (1000%) och kontrollera så du är nöjd! 
Tyget heltrycks på vitt tyg (från kant till kant). 
Bakgrunder och tryckta storformat till montrar och mässor fixar vi också lätt. 


