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Zasady prZygotowywania plików do druku 

Spadów z każdej strony 3 mm + zaznaczone linie cięcia /i/lub bigowania poza obszarem spadu 

Bitmapy CMYK 

Rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 a 300 dpi (rozdzielczość
niższa niż 250 dpi może niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów,
a rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy jakości, niepotrzebnie natomiast zwięk-
sza rozmiar pliku). W projektach koniecznością jest używanie kolorów z modelu CMYK oraz na 
życzenie kolorów specjanych z paleny PANTONE.
Nie powinno stosować się kolorów z modelu RGB lub innych modeli kolorystycznych
(w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk
może być niezgodny z oczekiwaniami klienta). 

Czcionki (fonty) zamienione na krzywe 

Grubość linii - minimum 0,2 pkt.

Nie należy umieszczać logotypów oraz małych obiektów graficznych
na krawędzi projektu (tuż obok linii obcięcia). 

Czarne kolory napisów prosimy budować tylko z czerni czyli:
(C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%) 

Suma farb (CMYK), czyli maksymalne nafarbienie
papier kreda - 330% dla zdjęć oraz 230% dla apli 
papier offset - 280% dla zdjęć oraz 180% dla apli

Strony w pracach składanych do środka zawsze muszą być krótsze o ok. 3 mm, np. dla ulotki 
A4 składanej do DL format stron będzie wynosił 100/100/97 mm (97 mm strona która się cho-
wa w środek)

Wszelkie elementy dodatkowe w pracy typu wykrojniki, linie bigowania, lakier UV mogą być 
umieszczone w tym samym pliku PDF jako dodatkowy kolor z atrybutem nadruku.

prosimy o prZygotowanie plików pdF Z uwZględnieniem: 

prZygotowanie praC wielostroniCowyCH do impoZyCJi:

W przypadku prac wielostronicowych prosimy o umieszczanie stron w układzie 
„strona za stroną” (prosimy NIE montować stron w składki - rozkładówki) 

W przypadku składu skomplikowanych książek (wykrojnik, strony ustawione
w innej kolejności niż w pliku prosimy o dołączenie poglądowej makiety) 

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Zastosowanie się do przedstawionych uwag jest podstawowym warunkiem
umożliwiającym spełnienie Państwa oczekiwań co do jakości końcowego produktu.

Wszelkie sprawy techniczne prosimy konsultować z DZIAŁEM GRAFICZNYM.


