SPECYFIKACJA przygotowania materiałów do druku tektury

TEKTURA

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW:
Przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie PDF
Nie przyjmujemy plików otwartych, takich jak: Ai, CDR, PSD etc.
- rozdzielczość bitmap 100-200 ppi
- fonty zamienione na krzywe - minimalny rozmiar fontu 8 pt. Minimalna wysokość to 2mm
- łącza (graﬁki połączone) osadzone w pliku
- safe area (obszar bezpieczny) minimum 8mm od krawędzi cięcia i bigi
- bleed (spady) 5mm w kolorze graﬁki - dodane po zewnętrznym obrysie graﬁki
- wykrojnik umieszczony na oddzielnej warstwie dokumentu, na wierzchu, zdeﬁniowany jako kolor
dodatkowy: CutContour (cięcie), Crease (biga), Perf (perforacja) - ścieżki koniecznie nadrukowane
(overprint)
- kształt, który ma zostać wycięty należy opisać krzywą zawierającą możliwie jak najmniejszą ilość punktów
- obszar na wykrojniku, opisany jako warstwa glue area (miejsce klejenia) powinien być niezadrukowany
Produkty z szablonami
Jeżeli chcesz zamówić produkt, do którego drukarnia udostępnia szablon prosimy o skorzystanie z tego
szablonu. Szablonu nie wolno skalować ani ingerować w inny sposób w jego wymiary. Nie wolno także
obracać, usuwać, dodawać i w jakikolwiek sposób ingerować w elementy wykrojnika.
Plik druku należy nałożyć (możliwie najbardziej uproszczony i zgrupowany) na oddzielną warstwę (your
graphics) naszego szablonu.
Zastanawiasz się jak to zrobić? - zobacz ﬁlm instruktażowy dostępny na naszej stronie internetowej.
Tolerancja przesunięcia graﬁki w miejscach gięcia (bigi) wynosi 2mm.

1.

SPECYFIKACJA przygotowania materiałów do druku tektury

TEKTURA

USTAWIENIA KOLORYSTYCZNE:
Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK (poza kolorami obrysu wykrojnika)
- kolory dodatkowe (PANTONE, HKS) skonwertowane do CMYK (poza obrysami wykrojnika). Pozostawione kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o
proﬁl referencyjny ISO Coated_v2
W plikach nie stosuj nadrukowań (overprintów) chyba, że jesteś 100% pewny tego co robisz.
DOSTARCZANIE DO DRUKU
- pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiający ich bezproblemową identyﬁkację
- jeżeli korzystasz z szablonu (naszego wykrojnika) zachowaj oryginalną nazwę np.: cut-01.pdf . Dodatkowe wyrazy identyﬁkujące projekt mogą być dopisane po oryginalnej nazwie. np.: cut-01_yourword.pdf
- używamy nazw polskich lub angielskich
- w nazwach nie używamy żadnych znaków diakrytycznych
- wszystkie pliki można przesłać na nasz serwer FTP. Aby uzyskać własny login i hasło prosimy o
kontakt z naszym działem handlowym;
Żeby mieć pewność, że graﬁka będzie zgodna z zamówioną, pamiętaj, prócz pliku
produkcyjnego, przyślĳ również plik poglądowy jpg z dopiskiem 'prev'.
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