TECHNICKÉ PODMIENKY ZADÁVANIA
PODKLADOV PRE OFFSETOVÚ TLAČ

!

Podklady pre tlač vytvorené v programoch MS Oﬃce (Word, PowerPoint a pod.), OpenOﬃce
a ďalších kancelárskych balíkoch považujeme za úplne nevhodné, preto k tvorbe tlačovín
používajte výhradne profesionálne programy, ktoré sú prioritne k tomu určené.

DÁTA DO TLAČIARNE MÔŽU BYŤ DODANÉ:
Na prenosných médiách
 DVD R/RW, CD R/RW , USB kľúč, USB disk, FireWire HD
 po konzultácii s prepress oddelením aj iné zariadenia
Cez internet
 FTP server na adrese ftp.nikara.sk
 prístupové meno a heslo vytvoríme zákazníkovi na požiadanie
 vaše dáta skopírujte do adresára /incoming
 odoslaním podkladov s menším objemom dát (cca 20Mb) na e-mailové adresy zodpovedných pracovníkov
FORMÁTY DODANÝCH DÁT:
Vhodné tlačové podklady sú súbory vo formáte PDF, ktoré spĺňajú podmienky:
 kompozitné PDF
 PDF/X-1a (ISO štandard) ver. 1.4
 farebná paleta CMYK (prípadne CMYK + priame farby)
 rozlíšene obrázkov - optimálne 300 DPI u farebných, 1200 DPI u čiernobielych
 v prípade, že tlač je až po okraj stránky, musí mať PDF spadávku min. 3 mm z každej strany
 texty a graﬁcké objekty musia byť vzdialené od zóny orezu minimálne 2,5 mm, v prípade, že niektoré objekty
majú zasahovať až po okraj, je nutné zabezpečiť tzv. spadávku (presah objektov a graﬁky) za orez aspoň 3 mm +
naznačenie orezových značiek, ktoré nezasahujú do spadávky
 vypnúť (nepriradiť) ICC proﬁly pre obrázky aj vektorovú graﬁku
 v PDF súbore musia byť vložené všetky fonty, (nastavenie: All Fonts Embed)
 OVERPRINT - v súbore musia byť správne nastavené pretlače
 PDF musí obsahovať informáciu o čistom formáte – trim box
 PDF generované z postscriptového súboru – aplikáciou Adobe® Distiller® s nastavením "Press Quality"
NEVHODNÉ FORMÁTY DODANÝCH DÁT:











PDF generované inou aplikáciou ako Adobe® Distiller® (PdfFactory, PDFCreator, Ghostscript...)
PDF generované exportným pluginom (Indesign, CorelDraw...)
farebná paleta RGB
rozseparované PDF
PDF ver. 1.6
rozlíšene obrázkov menšie ako 300 DPI, typicky 96 DPI - obrázky stiahnuté z internetových stránok
spadávka menšia ako 3 mm
priradené ICC proﬁly pre obrázky aj vektorovú graﬁku
v PDF súbore nie sú vložené všetky fonty
PDF musí obsahovať informáciu o čistom formáte (trim box)

HRUBÝ FORMÁT, ČISTÝ FORMÁT, SPADÁVKA, OREZOVÉ ZNAČKY

OREZOVÉ ZNAČKY
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SPADÁVKA min. 3 mm

HRUBÝ FORMÁT
ČISTÝ FORMÁT
SADZBA

V2 VÄZBA
Pri väzbe V2, je potrebné dodržať pri tvorbe vnútorných
strán obálky tzv. bezpečnú zónu
cca 6mm, v ktorej by sa nemal
nachádzať text, logo a podobne.
Táto čast slúži na lepenie obálky
s vnútornými listami.

zložky

obálka

6 mm
na zalepenie

plocha na zalepenie

chrbát

2. strana obálky
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