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Innehåll Materialspecification

Eurosize
Tryckmetod Digitalt   s 5
Tryckmetod Offset  s 6
Fullsize
Tryckmetod Digitalt  s 8
Tryckmetod Offset  s 9
Bigsize CityBackLite
Tryckmetod Digitalt   s 12
Tryckmetod Offset   s 13
Bigsize 
Singel    s 15
Dubbel    s 17
Trippel    s 19
Supersize    s 21

ENDA 
KLIMAT-
NEUTRALA
ALTERNATIVET 

JCDecaux är det 

för utomhusreklam 
i Sverige.



3

Eurosize är vårt vanligaste format och samtliga Eurosizeskyltar är innerbelysta. 
Eurosize finns i främst två typer av objekt; busskurer och fristående 
annonstavlor. Med Eurosize Riks når du hela 50 % av Sveriges befolkning,  
men det går även att köpa kampanjer på storstadsnivå, eller lokalt.

Eurosize format
Totalmått: 1185 mm x 1750 mm
Synlig yta: 1155 mm x 1710 mm
Artwork/dokumentstorlek:100 %
Upplösning: 60 ppi
Utfall: 3-5 mm

Eurosize
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Slutformat: 1185 x 1750 mm 
Dokumentformat: 100%
Minsta slutliga upplösning: 60 dpi

För grundläggande specifikationer för pdf-filer rekommenderar vi att ni använder de
inställningar som finns att hämta på nedan länk.
Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR.

•  ICC-profilen ISO Coated v2 300% GCR60 ska användas vid separation av bilder samt förhandsvisning 
och proof.

•  Lämnas öppna dokument i Indesign skall samtliga länkade bilder, illustrationer och typsnitt bifogas.
•  Vi föredrar att filerna lämnas i 100 % format. Det gör det också lättare att se om bilderna håller måttet.
•  Montera utfallande motiv 3-5 mm utanför det slutliga måttet.
•  Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Uppladdningsadress:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt levereras till respektive tryckeri minst 5 
arbetsdagar innan sista ”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad. Denna kostnad kommer att efter-
faktureras av tryckeriet.

Vid frågor om original vänligen kontakta:

Mailadress: jcdsv@brandfactory.se

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

Eurosize Tryckmetod Digitalt

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
http://jcdupload.azurewebsites.net/
mailto:jcdsv%40brandfactory.se?subject=
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Slutformat: 1185 x 1750 mm 
Dokumentformat: 100%
Minsta slutliga upplösning: 60 dpi

För grundläggande specifikationer för pdf-filer rekommenderar vi att ni använder de
inställningar som finns att hämta på nedan länk.
Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR.

•  ICC-profilen ISO Coated v2 300% GCR60 ska användas vid separation av bilder samt förhandsvisning 
och proof.

•  Lämnas öppna dokument i Indesign skall samtliga länkade bilder, illustrationer och typsnitt bifogas.
•  Vi föredrar att filerna lämnas i 100 % format. Det gör det också lättare att se om bilderna håller måttet.
•  Vid tryckmetod offset ingår max 3 st motiv i kampanjen.
•  Önskar ni fler motiv tillkommer en extra kostnad.

Uppladdningsadress:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt levereras till respektive tryckeri minst 5 
arbetsdagar innan sista ”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad. Denna kostnad kommer att efter-
faktureras av tryckeriet.

Vid frågor om original vänligen kontakta:

Mailadress: jcdsv@brandfactory.se

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

Eurosize Tryckmetod Offset

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
http://jcdupload.jcdecaux.se/ 
mailto:jcdsv%40brandfactory.se?subject=
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Våra Highstreetpelare är den enda pelarserien Sverige och finns i de 23 
största städerna. Dessa ingår i våra serier som kallas för Highstreet. Pelarna 
har exklusiv design och de ser olika ut i olika städer. De har dock alltid samma 
format med hela 4 kvm upplyst affischyta. Highstreetpelarna återfinns alltid på 
de mest centrala platserna, där köpkraften är som störst.

Highstreet format
Totalmått: 1185 mm x 3260 mm
Synlig yta: 1145 mm x 3180 mm
Artwork/dokumentstorlek: 100%
Upplösning: 60 ppi
Utfall: 3-5 mm

Fullsize
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Slutformat: 1185 x 3260 mm 
Dokumentformat: 100%
Minsta slutliga upplösning: 60 dpi

För grundläggande specifikationer för pdf-filer rekommenderar vi att ni använder de
inställningar som finns att hämta på nedan länk.
Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR.

• ICC-profilen ISO Coated v2 300% GCR60 ska användas vid separation av bilder samt förhandsvisning 
och proof.

• Lämnas öppna dokument i Indesign skall samtliga länkade bilder, illustrationer och typsnitt bifogas.
• Vi föredrar att filerna lämnas i 100 % format. Det gör det också lättare att se om bilderna håller måttet.
• Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Uppladdningsadress:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt levereras till respektive tryckeri minst 5 
arbetsdagar innan sista ”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad. Denna kostnad kommer att efter-
faktureras av tryckeriet.

Vid frågor om original vänligen kontakta:

Mailadress: jcdsv@brandfactory.se

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

Fullsize Tryckmetod Digitalt

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
http://jcdupload.jcdecaux.se/ 
mailto:jcdsv%40brandfactory.se?subject=
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Slutformat: 1185 x 3260 mm 
Dokumentformat: 100%
Minsta slutliga upplösning: 60 dpi

För grundläggande specifikationer för pdf-filer rekommenderar vi att ni använder de
inställningar som finns att hämta på nedan länk.
Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR.

•  ICC-profilen ISO Coated v2 300% GCR60 ska användas vid separation av bilder samt förhands-
visning och proof.

•  Lämnas öppna dokument i Indesign skall samtliga länkade bilder, illustrationer och typsnitt bifogas.
•  Vi föredrar att filerna lämnas i 100 % format. Det gör det också lättare att se om bilderna håller måttet.
•  Vid tryckmetod offset ingår max 2 st motiv i kampanjen.
•  Önskar ni fler motiv tillkommer en extra kostnad.

Uppladdningsadress:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt levereras till respektive tryckeri minst 5 
arbetsdagar innan sista ”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad. Denna kostnad kommer att efter-
faktureras av tryckeriet.

Vid frågor om original vänligen kontakta:

Mailadress: jcdsv@brandfactory.se

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

Fullsize Tryckmetod Offset

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
http://jcdupload.jcdecaux.se/ 
mailto:jcdsv%40brandfactory.se?subject=
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Bigsize är vår storformat-serie som når ut till över 60 städer.
Annonstavlorna är innerbelysta och näst intill omöjliga att missa. De är alltid 
placerade vid de mest trafikerade vägarna och infarterna samt i citykärnorna. 
Bigsize finns i fyra olika format. Du har möjlighet att lokalanpassa dina bud-
skap även på Bigsize.

Bigsize serie:
Citybacklite 7m2

Singel 12 m2

Dubbel 24m2

Trippel 36m2

Bigsize
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Bigsize Citybacklite består av scrollande, bakbelysta affischer och är ett stor-
format som finns placerade vid väl utvalda infarter och leder. 
Bakbelysningen ger även kampanjen en mer exklusiv känsla och en bra
observationseffekt.

Bigsize Citybacklite format
Totalmått: 3140 mm x 2300 mm
Synlig yta: 3060 mm x 2230 mm
Utfall: 3-5 mm
Area: 7 m²

Bigsize Citybacklite
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Slutformat: 3140 x 2350 mm
Synlig yta: 3060 x 2230 mm
Dokumentformat: 100%
Minsta slutliga upplösning: 30 dpi

För grundläggande specifikationer för pdf-filer rekommenderar vi att ni använder de
inställningar som finns att hämta på nedan länk.
Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR.

• ICC-profilen ISO Coated v2 300% GCR60 ska användas vid separation av bilder samt 
förhandsvisning och proof.

• Lämnas öppna dokument i Indesign skall samtliga länkade bilder, illustrationer och typsnitt 
bifogas.

• Vi föredrar att filerna lämnas i 100 % format. Det gör det också lättare att se om bilderna 
håller måttet.

• Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Uppladdningsadress:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt levereras till respektive try-
ckeri minst 5 arbetsdagar innan sista ”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad. Denna 
kostnad kommer att efterfaktureras av tryckeriet.

Vid frågor om original vänligen kontakta:

Mailadress: jcdsv@brandfactory.se

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

CityBackLite Tryckmetod Digitalt

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:jcdsv%40brandfactory.se?subject=
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Slutformat: 3140 x 2300 mm
Synlig yta: 3060 x 2230 mm
Dokumentformat: 100%
Minsta slutliga upplösning: 30 dpi

För grundläggande specifikationer för pdf-filer rekommenderar vi att ni använder de
inställningar som finns att hämta på nedan länk.
Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR.

•  ICC-profilen ISO Coated v2 300% GCR60 ska användas vid separation av bilder samt 
förhandsvisning och proof.

•  Lämnas öppna dokument i Indesign skall samtliga länkade bilder, illustrationer och typsnitt 
bifogas.

•  Vi föredrar att filerna lämnas i 100 % format. Det gör det också lättare att se om bilderna 
håller måttet.

•  Vid tryckmetod offset ingår max 2 st motiv i kampanjen. 
•  Önskar ni fler motiv tillkommer en extra kostnad.

Uppladdningsadress:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt levereras till respektive tryckeri 
minst 5 arbetsdagar innan sista ”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad. Denna kostnad 
kommer att efterfaktureras av tryckeriet.

Vid frågor om original vänligen kontakta:

Mailadress: jcdsv@brandfactory.se

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

CityBackLite Tryckmetod Offset

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
http://jcdupload.jcdecaux.se/ 
mailto:jcdsv%40brandfactory.se?subject=
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Bigsize Singel format
Totalmått: 4000 mm x 2940 mm
Synlig yta: 3810 mm x 2760 mm
Safe Synlig yta: 3720 mm x 2670 mm
Area: 12 m²

Bigsize Singel
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Bigsize Singel 
Tekniska detaljer

Bigsize Singel
Dukmått/Originalmått: 4000 x 2940 mm + 50 mm utfall
Synlig yta: 3810 x 2760 mm
Safe synlig yta: 3720 x 2670 mm

Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Viktig sammanfattning om ditt original:
• Alla original ska märkas med annonsör, vecka och motivbeteckning -                         

(ANNONSÖR, v00, A)
• Spara filen i Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare version.
• Använd endast färgprofil ISO Fogra 39.
• Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR
• Montera utfallande motiv 50 mm utanför det slutliga måttet.
• Bifoga färgförlagor. Platta färger i PMS, om det ej finns sätt värdena i CMYK.
• Bilder upp till 10 kvm bör ha minst 50 dpi. 
• Större bilder bör ej understiga 30 dpi.
• Allt detta i skala 1:1.

Leverans av original
Originalen för samtliga format skall levereras till:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Beställning av provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt 
levereras till respektive tryckeri minst 5 arbetsdagar innan sista 
”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad.

Kontaktinformation
Behöver du hjälp med övriga frågor rörande original för 
Bigsize-formaten vänligen maila till bokning@jcdecaux.com.

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:bokning%40jcdecaux.com?subject=
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Bigsize dubbel format
Totalmått: 8100 mm x 2940 mm
Synlig yta: 7910 mm x 2760 mm
Safe synlig yta: 7820 x 2670 mm
Area: 24 m²

Bigsize dubbel
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Bigsize Dubbel
Tekniska detaljer
Bigsize Dubbel
Dukmått/Originalmått: 8100 x 2940 mm + 50 mm utfall
Synlig yta: 7910 x 2760 mm
Safe synlig yta: 7820 x 2670 mm

Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Viktig sammanfattning om ditt original:
• Alla original ska märkas med annonsör, vecka och motivbeteckning -                         

(ANNONSÖR, v00, A)
• Spara filen i Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare version.
• Använd endast färgprofil ISO Fogra 39.
• Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR
• Montera utfallande motiv 50 mm utanför det slutliga måttet.
• Bifoga färgförlagor. Platta färger i PMS, om det ej finns sätt värdena i CMYK.
• Bilder upp till 10 kvm bör ha minst 50 dpi. 
• Större bilder bör ej understiga 30 dpi.
• Allt detta i skala 1:1.

Leverans av original
Originalen för samtliga format skall levereras till:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Beställning av provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt 
levereras till respektive tryckeri minst 5 arbetsdagar innan sista 
”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad.

Kontaktinformation
Behöver du hjälp med övriga frågor rörande original för 
Bigsize-formaten vänligen maila till bokning@jcdecaux.com.

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:bokning%40jcdecaux.com?subject=
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Bigsize trippel format
Totalmått: 12200 mm x 2940 mm
Synlig yta: 12010 mm x 2760 mm
Safe synlig yta: 11920 x 2670 mm
Area: 36 m²

Bigsize trippel
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Bigsize Trippel
Tekniska detaljer

Bigsize Trippel
Dukmått: 12200 x 2940 mm + 50 mm utfall
Synlig yta: 12010 x 2760 mm
Safe synlig yta: 11920 x 2670 mm

Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Viktig sammanfattning om ditt original:
• Alla original ska märkas med annonsör, vecka och motivbeteckning -                         

(ANNONSÖR, v00, A)
• Spara filen i Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare version.
• Använd endast färgprofil ISO Fogra 39.
• Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR
• Montera utfallande motiv 50 mm utanför det slutliga måttet.
• Bifoga färgförlagor. Platta färger i PMS, om det ej finns sätt värdena i CMYK.
• Bilder upp till 10 kvm bör ha minst 50 dpi. 
• Större bilder bör ej understiga 30 dpi.
• Allt detta i skala 1:1.

Leverans av original
Originalen för samtliga format skall levereras till:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Beställning av provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt 
levereras till respektive tryckeri minst 5 arbetsdagar innan sista 
”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad.

Kontaktinformation
Behöver du hjälp med övriga frågor rörande original för 
Bigsize-formaten vänligen maila till bokning@jcdecaux.com.

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:bokning%40jcdecaux.com?subject=
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Bigsize trippel - Walk in box format
Totalmått: 12100 mm x 3080 mm
Synlig yta: 12070 mm x 3050 mm
Safe synlig yta: 12000 x 3000 mm
Area: 36 m²

Bigsize trippel - Walk in box
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Bigsize Trippel - Walk in box
Tekniska detaljer

Bigsize Trippel - Walk in box
Dukmått: 12100 x 3080 mm + 50 mm utfall
Synlig yta: 12070 x 3050 mm
Safe synlig yta: 12000 x 3000 mm

Vid tryckmetod digitalt ingår obegränsat med motiv i kampanjen.

Viktig sammanfattning om ditt original:
• Alla original ska märkas med annonsör, vecka och motivbeteckning -                         

(ANNONSÖR, v00, A)
• Spara filen i Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare version.
• Använd endast färgprofil ISO Fogra 39.
• Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR
• Montera utfallande motiv 50 mm utanför det slutliga måttet.
• Bifoga färgförlagor. Platta färger i PMS, om det ej finns sätt värdena i CMYK.
• Bilder upp till 10 kvm bör ha minst 50 dpi. 
• Större bilder bör ej understiga 30 dpi.
• Allt detta i skala 1:1.

Leverans av original
Originalen för samtliga format skall levereras till:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Beställning av provtryck
Original och beställningar av provtryck måste förbeställas samt 
levereras till respektive tryckeri minst 5 arbetsdagar innan sista 
”ordinarie” originaldag mot en extra kostnad.

Kontaktinformation
Behöver du hjälp med övriga frågor rörande original för 
Bigsize-formaten vänligen maila till bokning@jcdecaux.com.

Vi önskar Er stort lycka till med kampanjen!

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:bokning%40jcdecaux.com?subject=


22

Supersize är vårt absolut största innerbelysta reklamobjekt
med ultimata vinkelräta placeringar i stockholm.

Supersize format
Totalmått: 14100 mm x 4080 mm
Synlig yta: 14000 mm x 4000 mm

Supersize
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Supersize
TEKNISKA DETALJER

Totalmått (inklusive färdig konfektion): 14100 x 4080 mm
Synlig yta: 14000 x 4000 mm + minst 50 mm utfall runtom

Material
Backlit PVC Banner 400-600g/m2, ej laminerad.
Tryck
Trycket ska vara anpassat för bakgrundsbelysning. Undvik svarta 
färger på bakbelysta skyltar.
Konfektion
10 mm ficka runtom

Viktig sammanfattning om ditt original:
• Alla original ska märkas med annonsör, vecka och            

motivbeteckning - (ANNONSÖR, v00, A)
• Spara filen i Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare version.
• Använd endast färgprofil ISO Fogra 39.
• Ladda ner ICC-PROFILER och INSTÄLLNINGAR
• Montera utfallande motiv 50 mm utanför det slutliga måttet.
• Bifoga färgförlagor. Platta färger i PMS, om det ej finns sätt 

värdena i CMYK.
• Bilder upp till 10 kvm bör ha minst 50 dpi. 
• Större bilder bör ej understiga 30 dpi.
• Allt detta i skala 1:1.

Leverans av original
Originalen för samtliga format skall levereras till:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Kontaktinformation
Övriga frågor rörande original vänligen maila 
bokning@jcdecaux.com.

TECHNICAL DETAILS

Total measure (including production): 14100 x 4080 mm
Visible area: 14000 x 4000 mm + minimum 50 mm bleed

Material
Backlit PVC Banner 400-600g/m2, not laminated
Print
The print should be adapted to backlit signs, avoid black motives.
Production
10 mm pocket

Summary of your original:
• All originals should be marked with name of client, campaign start date 

and name: (CLIENT, START DATE - 01.01.2018, CAMPAIGN NAME).
• Save the file in Acrobat 6 (PDF 1.5) or a later version.
• Use color profile ISO Fogra 39th
• Download the ICC-Profile and Settings.
• Place bleeding motif 50 mm outside the final dimension.
• Attach colour originals. Spot colours in PMS, if not available set values 

in CMYK.
• Images up to 10 sq. m. should be at least 50 dpi. Larger images 

should not be less than 30 dpi. Scale 1:1.

Delivery of original
Please upload the original on the address below:
http://jcdupload.jcdecaux.se/

Contact information
Further questions regarding the original please email 
bokning@jcdecaux.com.

http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:bokning%40jcdecaux.com?subject=
http://brandfactory.se/instruktioner/
http://jcdupload.jcdecaux.se/
mailto:bokning%40jcdecaux.com?subject=
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