
 
 
 

 

Viktigt att veta - design och inredning 
 
 

Allmänt 
Våra produkter görs för hand, en bricka eller ett 
underlägg i taget. Det är ett hantverk och 
dessutom jobbar vi med trä, ett levande natur-
material. Detta utgör grundförutsättningarna för 
oss och påverkar produktionen på följande sätt; 
 exakt likhet kan inte alltid uppnås  
 en viss justering (± 5mm) av motivet är 

normalt
 för att kompensera för kassation, tillverkar 

vi alltid några extra produkter, vilket medför 
att levererat antal kan skilja från beställt 
antal. Fabriksstandard är ± 10 procent. Vid 
mindre kvantiteter kan procentsatsen 
variera mer. 

Underlag för tryck 
 Om originalen inte är färdigarbetade 

tillkommer reprokostnad. 
 Exakta pantone- eller cmyk-färger kan inte 

uppnås. Färgerna påverkas i såväl skrivare 
som av papper och lack. Färgprover 
skickas till kund enligt överenskommelse 
innan produktion. 

 Om underlagen ska offset-tryckas, beställs 
först trycket i full volym, därefter skickas ett 
prov för godkännande innan vi startar vår 
produktion. Väljer kunden att göra 
justeringar i offsettrycket, måste trycket 
göras om och en ny tryckkostnad debiteras. 

 Färgerna blir inte desamma i digitaltryck 
och offsettryck. 

Tyger som underlag 
 Använd naturtyger som t.ex. bomull, siden, 

linne eller fröskalstyg. 

 
 Linne får en mörkare ton när det pressas i 

brickan – nästan som om det vore blött. 
 Om ni använder sidentyg, markera vilken 

sida som är framsida, då detta är mycket 
svårt att se. 

 Använd så tunna tyger som möjligt för bästa 
möjliga kvalitet. 

 Var noga med att hålla inskickat material 
rent från t.ex. hårstrån, trådar, damm, tejp 
eller annat du inte vill ska synas i brickan. 

 Vid färgtryck, försök att undvika att färgen 
läggs på för tjockt eller i flera lager. 

 Färgerna måste vara fixerade, detta är 
särskilt viktigt vid handtryck. 

 Tänk på att trådar inuti tyget kan träda fram. 
 Formpress tar inget ansvar för slutresultatet 

när produkterna är tillverkade av kundens 
egna tyger. Alla produkter kommer att 
faktureras, oavsett slutresultat. 

 Vi rekommenderar ej maskindisk för brickor 
med inpressat tyg. 

 Våra produkter är tillverkade för hand och 
därför är det normalt med en viss justering 
av motivets placering på brickan. När det 
gäller tyg, beror justeringen på tygets 
kvalitet och hur originalet är klippt. 

Inskickat underlag 
 Alla insända original, papper och tyg, ska 

vara i rätt mått. Tygklippning offereras.  
 Tänk på att ca 2 cm runt om hela produkten 

försvinner i bearbetningen. 
 Allt som finns på originalet syns i brickan – 

även sådant som är på baksidan. 
 Om du vill fästa något på tyget eller pappret 

– undvik tejp. 
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 Insänt material ersätts ej. 
 Vi tar inget ansvar för slutresultat på insänt 

material. 
 Om du skickar in egna mönster på papper, 

skicka oss gärna ett prov om du känner dig 
osäker. Använd matt obestruket 60-80-
gramspapper. Endast utskrifter med bläck-
stråleskrivare. 

 Om du målar själv, använd helst vatten-
färger, tusch- eller blyertspennor. Det 
viktigaste är att inte lägga för mycket färg 
på samma ställe. 

 

Brickor 
 Våra brickor tillverkas av björkfaner. 
 Brickorna har en melaminbaserad yta som 

är tålig mot värme och alkohol. 
 Brickorna är maskindiskbara i restaurang-

maskiner upp till 95 grader, om vi levererar 
utskrifter eller tryck. Brickorna är ej testade 
för diskmaskin i hemmet. 

 Både papper och tyg går att pressa in i 
brickorna.  

Grytunderlägg och 
skärbrädor 
 Vi tillverkar våra grytunderlägg och 

skärbrädor av exteriör MDF, för bästa 
kvalitet.  

 Underlägg och skärbrädor som är gjorda i 
MDF-material tål inte maskindisk. De får 
heller inte bli stående i vatten. 

 Underläggen och skärbrädorna har en 
melaminbaserad yta som är tålig mot värme 
och alkohol. 

 Det finns många former att välja mellan, var 
noga med att ange vilken modell du önskar 
och även om det ska vara hål i produkten. 

Glasunderlägg och 
smörgåsunderlägg 
 Glas- och smörgåsunderlägg är tillverkade 

av björkfaner. 
 Vi kan pressa in både tyger och papper. 

Baksidan är normalt vit med text. 
 Underläggen har en melaminbaserad yta 

som är tålig mot värme och alkohol. 
 Det finns många former att välja mellan, var 

noga med att ange vilken modell du önskar. 

Baksida 
 På baksidan av produkten kan du välja att 

lägga in en text eller logga. 
 På samtliga baksidor står det som standard 

att produkten tillverkats i samarbete med 
Formpress.  

 Till de plana produkterna rekommenderar vi 
en baksida som är oberoende av 
centrering. 

 

Order och leverans 
 Er order måste alltid innehålla följande: 

beställande företag, kontaktperson, 
fakturerings- och leveransadress, telefon-
nummer, samt produktens storlek, 
benämning, antal och pris. 

 Vår leveranstid är cirka tre veckor efter att 
original, korrektur och eventuella prover 
har blivit godkända. Flera olika modeller 
och mindre kvantiteter kan påverka 
leveranstiden. 

 Om inget annat avtalats, levereras 
produkterna med hjälp av Formpress 
speditör. 

 Eventuella transportskador anmäler 
kunden själv till den speditör som 
levererat godset.

 


