Piotrków Tryb., 2022.03.17
SPECYFIKACJA GRAFICZNA
Specyfikacja stanowi jedynie narzędzie pomocnicze, powstała, aby usprawnić komunikację graficzną oraz skrócić czas realizacji
zlecenia.
Przygotowując materiały do druku, prosimy uwzględnić poniższe wskazówki:
•
•
•
•

•
•

wymiary wzoru graficznego powinny odpowiadać wymiarom podanym w zamówieniu,
zalecanym standardem w druku jest format PDF w wersji PDF/X-1a,
popularne programy graficzne (np.: Illustrator, InDesign, Corel Draw) umożliwiają zapis lub eksport do formatu PDF/X-1a,
plik PDF przygotowany do druku posiada następujące parametry:
o przestrzeń kolorystyczna CMYK,
o rozdzielczość 300 dpi,
o maksymalne nafarbienie (total ink limit) 300%,
o fonty osadzone w pliku lub zamienione na krzywe,
o spady 3 mm z każdej strony,
o istotne elementy graficzne (m.in. teksty) odsunięte o 2 mm od krawędzi strony,
o umieszczone znaczniki drukarskie np.: znaki cięcia, znaki przegniatania (biga), znaki złamywania (falcowanie)
itp.,
o profil ICC dla papieru powlekanego - PSOcoated_v3.icc,
o profil ICC dla papieru niepowlekanego - PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc,
o PDF do druku nie powinien zawierać zbędnych kolorów,
o komentarze, linie pomocnicze itp. (w kolorach dodatkowych) - umieszczone
w obszarze druku, muszą posiadać włączoną opcję nadruk,
o czarne elementy (wektory / bitmapy / tekst) powinny zawierać tylko 100% koloru czarnego,
o drobne elementy (wektory / bitmapy / tekst) w kolorze 100% czarnym powinny posiadać włączoną opcję
nadruk,
o drobne elementy (wektory / bitmapy / tekst) w kolorze szarym powinny składać się tylko z koloru czarnego,
o czarne kody np.: kreskowe, QR, powinny zawierać tylko 100% koloru czarnego,
o minimalna grubość linii tekstu (druk w kontrze - jasny tekst na ciemnym tle) to 0,2 mm (np. Arial Regular
rozmiar 6,5 pt),
o obiekty wektorowe m.in. teksty, zarysy pól specjalnego przeznaczenia itp. nie powinny być rastrowane (jeżeli
nie jest to konieczne),
o w przypadku zadruku do krawędzi (druk bez wycinki sąsiadujących użytków) tło powinno płynnie przechodzić
pomiędzy prawą a lewą oraz górną i dolną krawędzią użytku,
do materiałów innych niż PDF prosimy dołączyć pliki poglądowe np. JPG,
do wprowadzenia zmian w tekście prosimy przesłać fonty użyte w projekcie.

Ponadto, w przypadku kuponów ze zdrapką / personalizacją:
•
•
•
•
•

wzory drukowane bez wycinki, powinny posiadać biały margines min. 4 mm z każdej strony (brak marginesów może
spowodować konieczność użycia dodatkowych sekcji drukujących),
istotne elementy graficzne (m.in. teksty) należy odsunąć o 2 mm od pola zdrapki,
minimalna grubość ramki w polu zdrapki to 1 mm (jeżeli ramka występuje),
elementy personalizowane należy odsunąć o 1 mm od krawędzi pola,
minimalna wysokość tekstów personalizacji to 1,3 mm (np. Arial Regular rozmiar 5 pt).

Gdyby powyższe wskazówki nie spełniały Państwa oczekiwań, jesteśmy przygotowani do realizacji projektu na innych (niż
zaproponowane) materiałach wyjściowych.

