SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna przedstawia wymagania techniczne naszej drukarni
dotyczące przygotowania materiałów do druku. Stosowanie się do niej pomoże
zaspokoić oczekiwania odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu
oraz pozwoli na spełnienie standardów produkcji poligraficznej.

1.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

2. USTAWIENIA KOLORYSTYCZNE

––

Do produkcji przyjmujemy pliki zamknięte,

––

Całość pracy powinna być zapisana w prze-

zapisane w formacie PDF. Format netto pliku

strzeni barw CMYK bez osadzonych profili

musi być zgodny z rozmiarem podanym w za-

kolorystycznych.

mówieniu (trimbox).

––

Kolory dodatkowe (Pantone, HKS) skonwerto-

––

Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.

wane do CMYK. Pozostawione kolory dodat-

––

Bitmapy powinny być przygotowane w roz-

kowe będą konwertowane automatycznie do

dzielczości 300 dpi.

przestrzeni CMYK!

––

Bitmaby powinny być przygotowane w 8 bito-

3. CZCIONKI I OBRYS

wej głębii kolorów.
––

Białe

elementy

powinny

być

wybrane

––

(knockout).
––

Fonty powinny być zamienione na tzw. krzywe
bądź dodatkowo dołączone jako łącza osadzo-

––

Minimalna grubość linii i obrysów w projekcie
powinna wynosić:

ne w pliku.
––

Minimalny rozmiar czcionki powinien wynosić:

▶▶ 5 pkt dla druku cyfrowego
▶▶ 6 pkt dla druku solwentowego
▶▶ 0,1 pkt dla druku cyfrowego
▶▶ 1 pkt dla druku solwentowego

Za obszar bezpieczny uznajemy obszar minimum 3 mm od wymiaru netto projektu; spady
powinny wynosić po 3 mm (bleedbox).

––

––

Obrys wykrojnika musi być zapisany jako od-

4. NAZEWNICTWO PLIKU DO DRUKU

dzielney dokument, najlepiej zdefiniowany

––

Pliki powinny być nazwane w sposób czytel-

jako kolor dodatkowy. Jeżeli obrys wykrojnika

ny oraz umożliwiający ich bezproblemową

nie zostanie załączony, zostanie on dodany au-

identyfikację.

tomatycznie jako wymiar netto pracy.

––

Prosimy o zawarcie wymiarów (np. 10x20 mm).

Zastosowanie czerni:

––

W nazewnictwie nie używamy znaków diakry-

▶▶ w

przypadku tekstu i kodów kreskowych

tycznych.

nie wymaga podbijania innymi kolorami,
powinna być przygotowana jako: C=0, M=0,

5. UWAGA!

Y=0, K=100.

––

wana jako: C=20, M=20, Y=20, K=100.

––

▶▶ w przypadku grafik powinna być przygoto▶▶ Nadruk dla czerni powinien być wyłączony.

Nie sprawdzamy zawartości plików pod względem formalnym i merytorycznym.
Nie sprawdzamy prawidłowości ułożenia zamieszczonych treści.
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