Jak przygotować plik do druku

KATALOG SZYTY KWADRAT 210 x 210 mm

Format netto katalogu: 120 x 120 mm.
126 mm (format brutto pliku)

Format brutto pliku: 126 x 126 mm.
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

120 mm (format netto)

Spad: 3 mm.
126 mm (format brutto pliku)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

120 mm (format netto)

120 x 120
mm

Spad to obszar dookoła formatu netto, który usuwany jest podczas procesu
przycinania. Grafika dochodząca do krawędzi strony musi wychodzić na spad.

Wewnętrzny margines: 5 mm.
Uwaga - przy pracach powyżej 32 stron wskazany jest margines 8 mm.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.
Pliki do druku powinny składać się z 2 plików:
okładka - plik 4 stronicowy
środek - ilość stron w pliku = ilości stron środka katalogu

Praca powinna być wyśrodkowana na arkuszu,
każda strona osobno (bez składek).

Ogólne warunki przygotowania plików

5 mm
(margines
wewnętrzny)

3 mm
(spad)
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pliki w formacie 1:1
rozdzielczość map bitowych 300 - 350 dpi
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
zalecane składowe czarnej apli - C30/M30/Y30/K100
bez warstw – spłaszczone
projekt wyśrodkowany na stronie
wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
wszystkie fonty zamienione na krzywe
maksymalne nasycenie kolorów - 330%
efekty specjalne z programu Corel, takie jak soczewka, cień,
przezroczystość powinny być zamienione na bitmapę

Minimalna grubość linii:
jednokolorowe (z jednej składowej CMYK) - 0,1 mm
wielokolorowe - 0,15 mm
w kontrze jednokolorowe (z jednej składowej CMYK) - 0,15 mm
linie w kontrze wielokolorowe - 0,2 mm.
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Minimalna wielkosć czcionki:
bezszeryfowe jednokolorowe (z jednej składowej CMYK) - 4 pkt
szeryfowe jednokolorowe (z jednej składowej CMYK)- 6 pkt.
bezszeryfowych w kontrze lub w kolorze - 8 pkt
bezszeryfowych w kontrze lub kolorze - 10 pkt
czarne czcionki do 12 pkt. i linie do szer. 0,25 mm powinny mieć
wypełnienie tylko 100% czarnego (K).
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Maska na lakier wybiórczy UV:
przygotowana w osobnym pliku, w wersji wektorowej
wypełnienie 100% kolorem czarnym (K)
w projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż
1 pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były
kroju prostego o wielkości min. 14 pkt.
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Preferowany format plików:
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