
Tryck- och leveransbestämmelser

På sidan av spårvagnen.
Åtta stycken skyltar placeras i rad enligt bild ovan.

Format
Skyltformat: 1725 x 770mm
Synlig yta: 1685 x 735mm
Vi rekommenderar att lägga text/bild 10mm innanför 
synlig yta.

DS Smith trycker 
Tryckoriginalen ska vara tryckeriet tillhanda minst 15 
arbetsdagar före kampanjstart.

Filformat
Tryckeriet vill har original som tryckfärdig PDF enligt 
anvisningar på nästa sida.

Leverans av original
Skicka tryckoriginal bifogat i mail (max 15mb)
alternativt via wetransfer.com eller liknande tjänst till: 
easyad@dssmith.com 

Vid frågor kontakta gärna:
Grafik
christofer.asplund@dssmith.com  011-28 03 36
lars.j.bodin@dssmith.com  011-28 03 20

Övrigt
anna.gillerfors@dssmith.com  011-28 03 28

XL Impact

876
54321



• Namnge dokumentet enligt den placering skylten ska ha på spårvagnen. Se bild på sida 1. 
    Exempelvis 1.pdf eller 1-3-5.pdf om samma grafik ska synas i flera tavlor.
• Gör dokumentet i skala 1:1 om så är möjligt, eller i 50%, 25%.
• Inget utfall eller skärmärken
• Skicka högupplösta PDF:er i CMYK sparade i version PDF/X-4 (se bild nedan). 
• Lämplig profil Coated FOGRA39.
• Bildupplösningen bör minst vara 70 ppi (dpi) i skala 1:1. I skala 50% på 140 ppi (dpi) osv.
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Tryck- och leveransbestämmelser

Placering
På sidan där påstigning sker.

Format Tram
Skyltformat: 2517 x 515mm
Synlig yta: 2480 x 480mm

Format Bus
Skyltformat: 1400 x 700mm
Synlig yta: 1380 x 680mm 
Vi rekommenderar att lägga text/bild 10mm innanför 
synlig yta.

DS Smith trycker 
Tryckoriginalen ska vara tryckeriet tillhanda minst 15 
arbetsdagar före kampanjstart.

Filformat
Tryckeriet vill har original som tryckfärdig PDF enligt 
anvisningar på nästa sida.

Leverans av original
Skicka tryckoriginal bifogat i mail (max 15mb)
alternativt via wetransfer.com eller liknande tjänst till: 
easyad@dssmith.com 

Vid frågor kontakta gärna:
Grafik
christofer.asplund@dssmith.com  011-28 03 36
lars.j.bodin@dssmith.com  011-28 03 20

Övrigt
anna.gillerfors@dssmith.com  011-28 03 28

Hop On



• Gör dokumentet i skala 1:1 om så är möjligt, eller i 50%, 25%.
• Inget utfall eller skärmärken
• Skicka högupplösta PDF:er i CMYK sparade i version PDF/X-4 (se bild nedan). 
• Lämplig profil Coated FOGRA39.
• Bildupplösningen bör minst vara 70 ppi (dpi) i skala 1:1. I skala 50% på 140 ppi (dpi) osv.
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Tryck- och leveransbestämmelser

WALLPANEL PREMIUM

PLACERING  
Göteborg: I bussar och spårvagnar samt båt (Älvsnabben).
Övriga städer: I bussar 

FORMAT
Skyltformat: 500 x 700 mm, utfall tillkommer.
Synlig yta: 480 x 680 mm. Ramen täcker 10 mm  
av skylten runt om. 

LÄMNA TRYCKORIGINAL 
Lämna tryckorignal till Linderoths Studio via  
www.wetransfer.com eller www.sprend.com. 
 
Tryckoriginalet ska vara tryckeriet tillhanda 15 arbetsdagar 
före kampanjstart.

Filformat
Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF enligt 
 anvisningar på nästa sida.*
Maila bekräftelse och inkludera info om:  
 FMs ordernummer
 Företagsnamn
 Kontaktperson och telefonnummer
 Typ av skylt och kampanjperiod

Sändes till: johan.ericsson@linderothsstudio.se
 carina.conticelli@linderoths.se
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1

Tryckoriginalska levereras till Linderoths Studio 15 arbetsdagar före kampanj- start



*TRYCKFÄRDIG PDF

Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF. PDF skapas med PDF/X:4-inställningar (se här nedan).  
OBS! Glöm inte skärmärken och utfall. 

Gör filnamnet på max 24 tecken samt undvik tecknen å, ä och ö. 
OBS! Se till att du får med ordernummer i filnamnet.

Zippa filerna innan du skickar.

KONTAKT 

Prepressfrågor:  
carina.conticelli@linderoths.se
073 519 46 83

Övriga frågor:  
johan.ericsson@linderothsstudio.se
070 624 69 29



Tryck- och leveransbestämmelser

WALLPANEL

PLACERING  
Placerade på utvalda väggytor och utgångar i spårvagn  
och pendeltåg.

FORMAT
Skyltformat: 310 x 500 mm, utfall tillkommer.
Synlig yta: 294 x 486 mm. Ramen täcker ca 10 mm  
runt om.  

LÄMNA TRYCKORIGINAL 
Lämna tryckorignal till Linderoths Studio via  
www.wetransfer.com eller www.sprend.com. 
 
Tryckoriginalet ska vara tryckeriet tillhanda 15 arbetsdagar 
före kampanjstart.

Filformat
Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF enligt 
 anvisningar på nästa sida.*
Maila bekräftelse och inkludera info om:  
 FMs ordernummer
 Företagsnamn
 Kontaktperson och telefonnummer
 Typ av skylt och kampanjperiod

Sändes till: johan.ericsson@linderothsstudio.se
 carina.conticelli@linderoths.se
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Tryckoriginalska levereras till Linderoths Studio 15 arbetsdagar före kampanj- start



*TRYCKFÄRDIG PDF

Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF. PDF skapas med PDF/X:4-inställningar (se här nedan).  
OBS! Glöm inte skärmärken och utfall. 

Gör filnamnet på max 24 tecken samt undvik tecknen å, ä och ö. 
OBS! Se till att du får med ordernummer i filnamnet.

Zippa filerna innan du skickar.

KONTAKT 

Prepressfrågor:  
carina.conticelli@linderoths.se
073 519 46 83

Övriga frågor:  
johan.ericsson@linderothsstudio.se
070 624 69 29



Tryck- och leveransbestämmelser

HEADLINER

PLACERING  
I hållare ovanför fönster i bussar och spårvagnar samt  
i Göteborg på destinationsboxar i spårvagnar. 

FORMAT
Skyltformat: 1000 x 241 mm, utfall tillkommer.
Synlig yta: 1000 x 226 mm. Ramen täcker 7,5 mm  
av skylten upp- och nedtill. 

LÄMNA TRYCKORIGINAL 
Lämna tryckorignal till Linderoths Studio via  
www.wetransfer.com eller www.sprend.com. 
 
Tryckoriginalet ska vara tryckeriet tillhanda 15 arbetsdagar 
före kampanjstart.

Filformat
Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF enligt 
 anvisningar på nästa sida.*
Maila bekräftelse och inkludera info om:  
 FMs ordernummer
 Företagsnamn
 Kontaktperson och telefonnummer
 Typ av skylt och kampanjperiod

Sändes till: johan.ericsson@linderothsstudio.se
 carina.conticelli@linderoths.se
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Tryckoriginalska levereras till Linderoths Studio 15 arbetsdagar före kampanj- start



*TRYCKFÄRDIG PDF

Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF. PDF skapas med PDF/X:4-inställningar (se här nedan).  
OBS! Glöm inte skärmärken och utfall. 

Gör filnamnet på max 24 tecken samt undvik tecknen å, ä och ö. 
OBS! Se till att du får med ordernummer i filnamnet.

Zippa filerna innan du skickar.

KONTAKT 

Prepressfrågor:  
carina.conticelli@linderoths.se
073 519 46 83

Övriga frågor:  
johan.ericsson@linderothsstudio.se
070 624 69 29



Tryck- och leveransbestämmelser

WINDOW PANEL

PLACERING  
Skyltarna finns i fönster på bussar, spårvagnar och  
pendeltåg.

OBS! För linje 100 är skyltarna enkelsidiga med  
motivet inåt bussen. 

FORMAT
Skyltformat: 500 x 310 mm, utfall tillkommer.  
Synlig yta: 500 x 292 mm. Hållaren är 300 mm bred  
och täcker 18 mm av skylten i överkant mot utsidan  
och 14 mm mot insidan av bussen. 

OBS. Vid oliksidig skylt måste det anges vilken sida som 
skall visas utåt respektive inåt på originalet. Förslagsvis  
anges detta i mitten och längst upp på skylten där hållaren  
i bussen sedan kommer att täcka detta.

LÄMNA TRYCKORIGINAL 
Lämna tryckorignal till Linderoths Studio via  
www.wetransfer.com eller www.sprend.com. 
 
Tryckoriginalet ska vara tryckeriet tillhanda 15 arbetsdagar 
före kampanjstart.

Filformat
Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF enligt 
 anvisningar på nästa sida.*
Maila bekräftelse och inkludera info om:  
 FMs ordernummer
 Företagsnamn
 Kontaktperson och telefonnummer
 Typ av skylt och kampanjperiod

Sändes till: johan.ericsson@linderothsstudio.se
 carina.conticelli@linderoths.se

Markera med  
IN resp. UT vilken 
sida som ska vara 
inåt och utåt.
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Tryckoriginalska levereras till Linderoths Studio 15 arbetsdagar före kampanj- start



*TRYCKFÄRDIG PDF

Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF. PDF skapas med PDF/X:4-inställningar (se här nedan).  
OBS! Glöm inte skärmärken och utfall. 

Gör filnamnet på max 24 tecken samt undvik tecknen å, ä och ö. 
OBS! Se till att du får med ordernummer i filnamnet.

Zippa filerna innan du skickar.

KONTAKT 

Prepressfrågor:  
carina.conticelli@linderoths.se
073 519 46 83

Övriga frågor:  
johan.ericsson@linderothsstudio.se
070 624 69 29


