SPECYFIKACJA
Przygotowania materiałów do druku

Do realizacji zamówień przyjmujemy tylko pliki zamknięte PDF, EPS, TIFF w trybie kolorów CMYK.
Do realizacji zleceń NIE PRZYJMUJEMY plików otwartych, np: .ai, .cdr, .indd, .psd i innych.
Pliki TIFF muszą być spłaszczone do tła i zapisane z kompresją LZW.
Pliki druku o wymiarach do 5m muszą być przygotowane w skali 1:1.
Pliki druku o wymiarach od 5m wzwyż należy przygotować w skali 1:10.
W plikach do druku nie wolno zaznaczać oczek, umieszczać opisów, nazw plików, paserów,
znaczników cięcia.
Wszystkie teksty w plikach druku muszą zostać zamienione na krzywe.
Każdy motyw musi być przygotowany w osobnym pliku lub na osobnej stronie.
Orientacja pliku musi być taka sama jak podana na zleceniu.
MATERIAŁY TEKSTYLNE: o szablon należy poprosić mailem
ROLLUP: przygotowana grafika powinna zawierać na dole 8 cm dodatkowego obszaru
Rozdzielczość elementów rastrowych:
Folie, plakaty, rollupy :
Wielkość pracy

Banery:
Rozdzielczość
(plik w skali 1:1*)

Wielkość pracy

do formatu A4

300 ppi

do 2 m2

powyżej formatu A4

150 ppi

powyżej 2 m

Rozdzielczość
(plik w skali 1:1*)

55 ppi
2

45 ppi

* W przypadku plików w skali 1:10 rozdzielczość musi być 10x większa niż podana w tabeli.

Każdy plik musi uwzględniać obszar bezpieczny (margines na którym nie powinno być żadnych
istotnych elementów graficznych np. logo).
Obszar bezpieczny:
Wykończenie
docięcie do wymiaru + oczka

Obszar bezpieczny
(plik w skali 1:1*)
3cm

kieszeń (baner 2-stronny)

4cm + kieszeń na płasko

kieszeń

3cm + kieszeń na płasko

Prace, których krótszy bok przekracza wymiarem szerokość materiału (w przypadku banerów tj. 3 m, folii 1,3 m)
są brytowane. Brytowanie przeprowadzane jest przez
Drukarnię. W przypadku kiedy Klient samodzielnie brytuje
pracę Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w
pasowaniu wydruków.

Nasyconą czerń uzyskujemy stosując poniższe wartości CMYK (w zależności od technologii):
BANERY C-86 M-85 Y-79 K-100
FOLIE, ROLLUPY, PLAKATY C-30 M-30 Y-30 K-100
Maksymalne pokrycie procentowe tuszem (TIL) składowa CMYK nie może przekroczyć 300%.
C-30 M-30 Y-30 K-100 = 190
C-80 M-90 Y-50 K-100 = 320

