
Retningslinier for layout af Kulturbanner 
samt beskrivelse for levering af produktionsfiler.

Mål m.v.
 

Kulturbanner måler br. 76 x h. 274 cm. 

I bunden af kulturbanneret er der mulighed for at eksponere eventuelle sponsorer med logo. 
Sponsorfeltet må maksimalt have målene br. 76 x h. 40 cm. 
Skabelon og beskrivelse for levering af digitalt materiale kan downloades fra cph.kulturbanner.dk 

Gode råd 
Betragtningsafstanden til kulturbanner varierer men vil altid være mindst 4 m. 
Dette er vigtigt at tage højde for layoutmæssigt. F.eks. kan det være svært at skelne svage kontraster fra hinanden. 
Den visuelt bedste løsning opnås derfor oftest ved at benytte klare farver samt store kontraster mellem baggrund og motiv eller tekst. 
Da budskabet skal kunne opfattes ”i farten” bør budskabet være præcist og tekster så korte som muligt. 

Levering af filer til produktion 

Filtype 

• CMYK-baseret PDF i (High quality print) færdigt mål uden skære-
mærker og med al tekst i outline

Overstiger filen 200 Mb, nedjusteres opløsningen 
til filen er max. 200 Mb ukomprimeret.

Farver

• Alle farver skal være defineret i CMYK-farver. 
 Skal der rammes pantonefarver, bedes dette være oplyst på 

 
 rekvisition. Vi kan kun tilnærmelsesvis ramme pantonefarver.

• For at opnå den bedste sorte farve skal sort være defineret 

 
 som C60, M60, Y60 og K100. 

Farvedokumentation

• Farveprint vil kun blive betragtet som retningsgivende, 
 ikke som egentlig farvedokumentation. 

Levering af materiale

• Send pr. e-mail eller WeTransfer.com til info@kulturbanner.dk  

Besøg www.cph.kulturbanner.dk for yderligere oplysninger eller ring på tlf. 87 38 86 00 eller send en e-mail til: info@kulturbanner.dk 

Dette felt kan evt. benyttes
til eksponering af sponsorer.

Designskabelon
Kulturbanner 76 x 274 cm

Printfilen leveres som CMYK-defineret PDF 
(High Quality Print) i størrelse 1:1

Hele det hvide felt kan udfyldes 
med baggrundsbillede, grafik mv.

I bunden af kulturbanneret kan 
eventuelle sponsorer eksponeres.

Huskeliste
• Alle farver skal være i CMYK

• Opløsning bør være mindst 150 dpi
• Al tekst skal være outlinet (vektoriseret)

• Leveres uden skæremærker og bleed
• Hold tekst og logo fri af syninger i top og bund

BUDSKAB

76 cm

40 cm

274 cm

Øje til montering.


