
Materiały przyjmujemy na płytach DVD, CD (PC, MAC), pendrive, ftp, linki do zasobów chmurowych.  
Na przekazanym nośniku prosimy by były nagrane tylko pliki do wykorzystania przez drukarnię.

Do przesłanych materiałów można załączyć opis w formie pliku tekstowego, z zawartymi uwagami: 
•   format, nakład pracy, 
•  jakie mają być zadane kąty rastra dla poszczególnych kolorów, w przypadku ustawień  

innych niż standardowe, 
• dokładny opis dodatkowych kolorów, 

Plik powinien być przygotowany w przestrzeni kolorów CMYK. 
Niedopuszczalne jest tutaj stosowanie przestrzeni RGB 
• Rozdzielczość bitmap 300dpi (min. 225 dpi) 
• Wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe. 
•  Głębokie czarne aple powinny mieć poddruk z pozostałych kolorów według założenia:  

chłodny odcień: 100K + 30C, ciepły odcień: 100K + 30M. 
• Czarne teksty oraz czarne obiekty wektorowe powinny być nadrukowane 
•  Maksymalne nafarbienie (TAC) dla prac przeznaczonych do druku na materiałach: o powlekanych 300%,  

o niepowlekanych 260% 

Pliki zamknięte w formatach: 
•  EPS - wszystkie czcionki zamienione na krzywe w trakcie generowania; wszystkie bitmapy umieszczone 

w EPS muszą być zapisane w przestrzeni CMYK i mieć rozdzielczości min. 225 dpi, optymalnie 300dpi 
•  PDF - kompozytowy; wszystkie czcionki zamienione na krzywe w trakcie generowania; wszystkie bitmapy 

umieszczone w PDF muszą być w przestrzeni CMYK i mieć rozdzielczość min. 225 dpi, optymalnie 300 dpi. 
Pliki powinny być zgodne z normą FOGRA lub US Coated (SWOP) - standard PDF/X -1a:2003,  
preferowany Output Intent: ISO Coated v2 300% (ECI).  
Niedopuszczalne jest stosowanie profili ICC - chyba, że jest to świadoma decyzja  
(konieczna konsultacja z drukarnią) 

•  TIFF - pliki w tym formacie muszą mieć rozdzielczość 300dpi i rozmiar docelowy oraz muszą być zapisane 
w przestrzeni CMYK. 

Uwaga: 
W przypadku umieszczania w tiffie tekstów i znaków firmowych należy liczyć się z pewną utratą jakości tego typu 
elementów ze względu na rastrowanie obiektów wektorowych. 

Wszystkie pliki muszą mieć: 
•  Umieszczone znaczniki cięcia, określające jednoznacznie format netto publikacji lub określony za pomocą 

TrimBox format netto 
•  Spady o wielkości min. 3 mm wypuszczone we wszystkie strony publikacji, • Bezpieczeństwo - wszystkie ele-

menty publikacji, które nie idą „na spad” powinny być odsunięte od formatu netto o min. 5 mm, 
• Zachowany dokładny format docelowy użytku 

Uwaga: 
W przypadku przygotowania danych w inny sposób prosimy o wcześniejszy kontakt ze studiem graficznym 
Drukarni.

Specyfikacja techniczna przygotowalni 
projektu do druku dla drukarni


