
När du vill bli kund hos Teko Tryck. 
 
Då behöver vi  följande information: 
 

 Företagsnamn 

 Adress 

 Postnummer och postort 

 Land (om inte Sverige) 

 Organisationsnummer 

 Telefonnummer 

 Kontakt 

 Email 

 Hemsida 
 

Hur  lägger du en order? 
 
När du lägger en order till oss behöver vi en del information. Den hjälper oss att göra 
processen smidig och minskar risken för missförstånd. 
 
Vid order behöver vi information enligt nedan: 
 

1. Företagsnamn 
 

2. Kontaktperson, telefon och mail. 
 

3. Ordernamn och eventuellt  inköpsnummer i ert  system. 
 

4. Vilken produkt det  ska tryckas på (t ex pastellgrön trasa eller vit 70x140 badlakan). 
 

5. Vad ska tryckas, storlek och placering för trycket. En skiss underlättar att förstå 
placeringen.  

 

6. Vi behöver en digital fil av motivet:  
a. Om det  är platta färger, dvs utan nyanser, behöver vi en vektoriserad fil 

(Illustrator *.ai).  
b. Om motivet är en separation (typ foto eller annan bild med mycket nyanser) 

behöver vi en högupplöst fil.  
De flesta filformat fungerar. Vill du veta mer om vilka filer vi kan jobba med och de 
begränsningar som finns, fråga efter ”Fil-förklaringen” (ett dokument som detta). 
 

7. Vilka färger ska användas för trycket? Vi föredrar Pantone U-skala.  
Har ni inte tillgång till det, kontakta oss så får vi hitta en annan lösning (tygprov, 
annan färgskala för tyg etc.) Tänk på att olika färgskalor är för tryck på olika material. 
Tex är Pantone C-skalan för papper och kan inte fullt ut återges på tyg! 
 

8. När vill du ha din order skickad från oss? Leveranstid? 
 

Och vart vill ni ha den skickad? Leveransadress och eventuell märkning.  
 

Vi använder Posten DPD 16.00 om inte du ordnar hämtning med eget fraktbolag! 
 

9. Tänk på att normal leveranstid är tio arbetsdagar från att vi fått informationen under 
punkt 1-7!   
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