PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA
Data k tisku přijímáme v souborech formátu Adobe PDF, určené pro předávání tiskových dat.
Dodáním souboru v tomto formátu urychlíte proces zpracování zakázky a zároveň minimalizujete
možnost vzniku komplikací během tisku.

PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU TISKOVÝCH DAT
1.Tisková data předávejte ve formátu Adobe PDF
2. Soubor musí být v barevném režimu CMYK nebo stupně šedi
(ne v RGB, přímé barvy nebo Lab).
3. Obrázky by měly mít při rozměru 1:1 rozlišení 300 dpi,
perokresby a jemná grafika 600-1200 dpi.
Fotografie velmi často nemají parametry, které jsou určené pro tisk. Jejich rozlišení se uvádí
v DPI (počet bodů na palec délky). Čím je DPI vyšší, tím je fotka kvalitnější. Hodnota DPI je při přípravě fotografie
k tisku velmi důležitá. Většina tiskáren vytiskne kvalitní fotku při hodnotě alespoň 300 DPI. Obrázky a fotografie
stažené z internetu mají 72 DPI a pro tisk jsou nepoužitelné.
4. Převod textů na křivky
Důležitý krok v předtiskové přípravě, všechny texty v dokumentu je potřeba převést na křivky, což zajistí
že text, písmena a diakritika se při tisku „nerozsypou“ a zůstanou v zamýšlené podobě. Současně tato důležitá
úprava dokumentu zajistí, že použitý font půjde zobrazit a tisknout i z počítače, kde dané písmo není nainstalováno.
4. Spadávka, bezpečná zóna a řezací značky
Spadávka - jedná se o přesah grafiky za okraje výsledného formátu dokumentu. Díky tomuto přesahu je zajištěno, že při ořezu (a případném posunu) se na okrajích tiskoviny neobjeví bílé okraje. Je nutné nastavit přesahy (spad) optimálně 3 mm - 5 mm, záleží na typu dokumentu.
Bezpečná zóna
Kvůli posunu grafiky při ořezu na výsledný formát je potřeba pracovat i s tzv. bezpečnou zónou. Jedná se o prostor na tiskovině, do kterého je bezpečné umístit důležité grafické prvky - loga,
texty, nepostradatelné části obrázků… Tato bezpečná zóna se nachází uvnitř dokumentu
5 mm od jeho okraje.
Řezací značky
Jedná se o křížky složené ze dvou tenkých linek, které se nachází v rozích dokumentu. Naznačují, kde dojde
k ořezu na výsledný formát - podélná linka naznačuje horizontální řez, svislá vertikální.

6. K souborům pro tisk vždy v objednávce uveďte výsledný formát tiskoviny.

PŘEDÁNÍ PODKLADŮ K TISKU
Podklady lze poslat e-mailem na marineprint@seznam.cz nebo maskova.grafika@seznam.cz ,
přinést osobně na adresu tiskárny a nebo poslat přes www.uschovna.cz.

