Sposób wgrywania plików graficznych
oraz formaty przyjmowane do druku

Plik z projektem naleŜy wgrać podczas zamówienia,
klikając na „Prześlij plik”.
Ustalonym przed Drukarnię formatem do druku jest PDF.

Opis przygotowania plików graficznych
(podstawowe zasady, kolorystyka,

- fonty muszą być zamienione na krzywe, czarny w napisach nie moŜe
składać się z czterech kolorów,
- spady po 3 mm z kaŜdej strony,
- odległość obiektów graficznych od linii cięcia powinna wynosić min.
4 mm, w katalogach i teczkach min. 5 mm,
- jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one zapisane
w skali 1:1, w rozdzielczości 300 dpi (prace są naświetlane w liniaturze 170
lpi),
- bitmapy umieszczone w pliku muszą mieć kolory CMYK, bez osadzonych
dodatkowych profili (lub osadzony COATED FOGRA 27 (ISO 12647-2:2004)),
- bitmapy naleŜy zapisać w trybie CMYK 8 bit na kanał, w przypadku 16 lub 32
bitów mogą wystąpić błędy, za które Drukarnia Tinta nie ponosi
odpowiedzialności,
- obiekty 100% czarne zostają nadrukowane, Drukarnia Tinta nie odpowiada
za nadrukowania na innych kolorach zadanych w pracy,
- kolor czarny w aplach najlepiej przygotować jako C-50 M-50 Y-0 K-100
(proporcje farb dodatkowych moŜna zmieniać zaleŜnie od oczekiwanego
efektu i charakteru pracy),
- linie nie powinny mieć grubości mniejszej niŜ 0,2 pkt,
- kratki w bloczkach powinny mieć zadany kolor czarny większy 20%,
- znak wodny powinien być przygotowany z minimalnym
nafarbieniem 10%,
- naleŜy dokładnie opisać pliki, tj.: w nazwie naleŜy zapisać format, nazwę
produktu, nazwę własną Klienta (firma),
- prace lakierowane muszą zawierać w pliku stronę z projektem lakierowania,
miejsca lakierowania naleŜy wypełnić czarną 100% aplą,
- pliki katalogów i broszur mają mieć przygotowane strony w kolejności
1,2,3… itd. (Ŝadnych składek),
- projekt naleŜy wyśrodkować na stronie.
W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć
błędów w wydruku, naleŜy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy za
wyjątkiem tekstów (które naleŜy zmienić na krzywe) i połączyć je z tłem
(przekształcić na mapę bitową).
Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji poszczególnych produktów
moŜna znaleźć w zakładce Przygotowanie plików.

