
Vi i eMap har med dette gleden av å tilby trykk av orienteringskart til 
løp og trening til konkurransedyktige priser.  Vår OKI C931 LED-printer 
leverer trykk med høy kvalitet og oppløsning (1200 dpi). Vi kan trykke 
to-sidig i størrelse opp til SRA3 (45x32 cm), og vi leverer trykk på vannfast 
papir (Pretex) og på ”vanlig” matt papir (Colotech+). Vi tar i mot PDF-filer 
og Ocad-filer og har autorisasjon fra NOF for å trykke O-kart til K-løp.

eMap har lang erfaring med produksjon og trykk av turkart, gatekart og 
andre typer kart. Vi var bla. de første i Norge til å produsere orienterings-
kart digitalt. Gjennom vår kunnskap innenfor grafiske fag og trykk, vil 
vi kunne bidra til å sikre et optimalt resultat til våre kunder. Som aktive 
orienterings løpere og O-karttegnere kjenner vi også O-sporten fra inn-
siden og vet derfor hvor skoen trykker. 

Dersom filene sendes oss innen kl 10:00, vil vi kunne levere kl 16:00 
samme dag, men er det snakk om større opplag (termin festede løp), set-
ter vi pris på å bli varslet i god tid på forhånd.  Da kan vi også sikre at vi 
har nok papir på lager.

Vårt Web-grensesnitt på www.emap.no/okart , gjør det enkelt og laste 
opp filer. Vi sender e-post når kartene er ferdige og kan hentes hos oss.  
Om ønskelig kan vi også levere kartene på døra mot et tillegg.

For å kunne bruke tjenesten,må din klubb forhåndsregisteres i vårt 
system.  Send e-post til okart@emap.no med navn på klubb med 
kontakt info  og faktura adresse, for å komme i gang.

Klubbene etterfaktureres månedsvis, og får da en spesifisert faktura med 
oversikt over alle oppdrag.

Priser
Alle priser er eks. MVA.

Grunnpriser:
Oppstartkost 75,- per oppdrag
Valgfrie tillegg:
 - Overprintemulering* 50,- per løype
 - Levering på døra i Trondheim 200,- (må avtales dagen før)

Trykkepriser 2017
Format/Papir Vanlig papier 

Colotech+ 
Vannfast papir 

Pretex**
A4, per kart 2,50 5,00
A3, per kart 5,00 9,00
Løse postbeskrivelser, per stk 1,20 2,40

For andre formater eller utfallende trykk, kontakt oss for pristilbud.

*) se nedenfor
**) skal dere ha vannfast Pretex, må dere gi oss et tidlig beskjed så vi 

kan sikre at vi har det på lager.

Kartutsnittet til venstre viser 
samme området med (t.v.) og 
uten (t.h.) overprintemulering. 
Oveprintemulering bedrer les-
barheten på kartet betraktelig 
og nyere versjoner av Ocad 
12 har støtte for dette.  Vet 
du ikke hvordan du gjør dette, 
kan vi gjøre det for dere mot 
et tillegg i prisen.

Trondheim Urban

Trondheim Urban
1:5 000  2,5 m

11. oktober 2015

www.tradeway.no

www.wingok.no

Telefon løpsleder:
404 60 504

TrondheimUrban2015.indd   1 06.10.2015   10:38

Overprintemulering



Utskrift av

Orienteringskart
til løp og trening

Slik gjøres det: Gå inn på www.emap.no/okart

Spesifiser klubb (de som skal ha fakturaen). Din klubb må 
være forhåndsregistrert.  Send epost til okart@emap.no 
med klubbnavn og fakturainfo for å registrere din klubb

Legg inn navn på arrangement eller en kort beskrivelse, 
f.eks. ”treningsløp <dato>.”

Spesifiser ønsket papir.

Spesifiser om vi skal emulere overprint (se mer om dette på 
innsiden).

Oppgi kontaktinfo slik at vi kan informere om at det er 
ferdig, eller ta kontakt dersom det er problemer.

Oppgi ønsket leveringstidspunkt. Om ikke klokke slett 
oppgis, antas levering innen kl 16:00.

Spesifiser leveringsform.  Normalt hentes kartene hos oss.  

Legg inn melding hvis det er spesielle ting vi skal ta hensyn 
til. Evt. leveringsadresse dersom det skal sendes med 
posten eller det skal leveres på døra.  Leving på døra må 
avtales dagen i forvegen.

Trykk for å velge filer.  Det enkleste er å generere PDF-filer 
fra Ocad eller PurplePen, en for hver løype, og laste opp 
disse.  Men vi kan også ta i mot Ocad-filer dersom dette 
er ønskelig. Husk da og laste opp både løypeleggerfila og 
kartfila.

Klikk Neste > for å laste opp filene.

Når filene er lastet opp til vår server, vil du få en bekreftelse 
på dette.  Klikke Neste > for å spesifisere antall av hver 
løype

Klikk Neste > for å spesifisere antall.

Dersom du har lastet opp PDF-filer, må du spesifisere hvor 
mange kart som skal produseres av hver fil.  Dersom du har 
lastet opp Ocad-filer, må du selv oppgi hvilke løyper som 
skal skrives ut, og hvor mange det skal være av hver løype.  
Du må også spesifisere hvilke papirformat hver løype skal 
trykkes på.

Klikk Send jobb for å bekrefte jobb.

Du vil nå få en e-post med bekreftelse på at jobben er 
mottatt.  Når jobben er ferdig, sender vi en ny e-post med 
beskjed om dette, evt. en SMS dersom dette er ønskelig.


