FARVE GUIDE for print af orienteringskort
Farveguiden sammenlignes med print fra den aktuelle printer.
Testfil for print på aktuel printer! Rekvirer den printede farveguide hos kortkonsulenterne
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Testfil
Denne PDF fil er exporteret fra Condes med
default indstillingen “Overprint effect operator”
valgt.
Hvis der ikke er overprint (kurverne bliver
mørkere, når de løber ind over grønt) i printet på
egen printer sættes “simuler overprint” til i
printerdriveren.
Filen anvendes til at sammenligne egne print
med det af kortudvalget godkendte print fra
Grafisk Forum, når man skal bedømme /
godkende kvaliteten for printede kort til
arrangementer.
Resultatet sammenlignes med det af kortudvalget godkendte print. Kun kort som lever op til
kvaliteten på det af kortudvalget godkendte
print bør anvendes til orienteringsløb.
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Papirkvalitet
Farveguiden er printet på 3 forskellige papirkvaliteter:
Almindeligt papir, coated, 120 g.
Vandfast papir, Pretex 150 g.
Vandfast plastpapir, Teslin167 g.
Alle udgaver fåes ved kortkonsulenterne.
Banepåtryk
Den stregtykkelse der er forudindstillet i Condes
på 0,35 mm (beregnet til offset tryk), bør ved
print ændres til 0,45 mm. I Condes 9 skal både
stræk- og cirkellinietykkelsen ændres til dette.
Stregtykkelsen i denne fil er 0,45 mm. Postnumre er Arial, normal, 16
Farven er default farven i Condes. Det er RGB
204-0-255 som eksporteret til pdf giver CMYK
farverne 20-100-0-0.
På nogle printere bliver standartfarven i Condes
for mørk. Man kan da evt. prøve nr. 2 fra oven i
højre side af farve skemaet (som giver 100%
magenta ved export til pdf )
Professionelle print ved grafisk bureau:
PDF er det ideelle format for print både ved
professionelle bureauer og på egen desktop
printer. De grafiske bureauer foretrækker (nogle
forlanger) at få filerne for print i PDF formatet.
Når man fra Condes (9) exporterer til PDF vil alle
valgte baner være includeret i en fil med en side
for hver bane.
Bruger man flere canvas skal man have en fil for
hver Canvas og de tilhørende baner.
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