
bildutskrift 
Vi gör dina bilder oförglömliga 

www.bildutskrift.se        info@bildutskrift.se 

Så här beställer du dina bilder 

Skicka in din bildfil: 

1. För bästa slutresultat så skall bilderna skickas som okomprimerade Tiff filer.
Går inte detta så fungerar även JPG och PSD filer.

2. Bilderna skall ha en färgprofil inbakad. Helst Adobe RGB eller möjligtvis den mindre
färgrymden sRGB.
Ej cmyk.
Gråskalebilder rekommenderas vara i GrayGamma 2.2.

3. Storlekar och ungefärlig upplösning. 30x40>40x50 cm= 360ppi, 50x70= 240ppi,
70x100>>= 180ppi
Går inte detta så lämna filerna i rätt storlek i cm och låt upplösningen vara den
ursprungliga/så stor som möjlig.

4. Skicka filerna som komprimerade Zip-filer. Stora filer skickas lättast med hjälp av nedan
gratistjänster som du hittar på nätet.
www.sprend.com
www.wetransfer.com
www.wesendit.com

5. Filerna skickas till info@bildutskrift.se
Ange även dina kontaktuppgifter i mailet.
Skriv också gärna med så mycket information som möjligt om dina önskemål om storlek,
montering, inramning osv.

När vi fått dina bildfiler så granskar vi dem och kontaktar dig om det är några frågetecken. 
Vi ställer hellre några frågor för mycket än några för lite. Allt för att du skall bli mer än nöjd med 
slutresultatet.  
Vid din första beställning hos oss kan du beställa en kostnadsfri testutskrift (A4). Detta för att du ska 
se att färger m.m. på den utskrivna bilden överensstämmer med det du ser på din skärm.   

I samband med beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i 
syfte för att fullfölja din order samt i framtiden skicka ut information om bildutskrift till dig. 
Dina bildfiler lagrar vi här hos oss för framtida beställningar. Om du inte vill att vi göra detta så säg till 
så raderar vi dina bildfiler efter avslutat arbete.  

Dina bilder/tavlor hämtas lättast hos oss i Lidköping.  
Kontakta oss alltid innan du kommer så vi säkert är på plats. 
Skall bilderna skickas så kontakta oss för mer info.  

Betalning sker via Swish alternativt faktura 15 dagar netto. 
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