
KREATYWNAdrukarnia

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU

Materiały elektroniczne:
—  Materiały elektroniczne do druku przyjmujemy w postaci plików PDF w wersji 1.3 lub wyższej zgodnych  

ze specyfikacją PDF/X-3:2000,
—  PDF-y muszą być kompozytowe w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Jeśli projekt zawiera kolory Pantone  

- muszą one mieć prawidłową nazwę zgodną z bibliotekami kolorów Pantone,
—  Jeśli projekt zawiera kolory Pantone - nie mogą one mieć w nazwie słowa process np. PANTONE Process 

Yellow Y,
— Materiały muszą mieć zdefiniowaną prawidłowo geometrię: media box, bleed box, trim box,
—  Orientacja stron w pliku musi być jednakowa dla wszystkich stron publikacji,
— Format netto (trim box) musi być wycentrowany w stosunku do media box,
—  Minimalna rozdzielczość zdjęć i bitmap zawartych w dokumencie musi wynosić 230 dpi,
—  Wszystkie użyte w dokumencie czcionki muszą być załączone wewnątrz pliku.
—  Dopuszczalne jest przekazywanie publikacji w jednym pliku (patrz nazewnictwo plików) pod warunkiem, 

że będą one ułożone w kolejności zgodnej z paginacją oraz będą zawierały wakaty.
— Pliki z tzw. spreedem nie są przyjmowne (strony ułożone obok siebie jako rozkładówki 2-3, 3-4 itd.)
—  Elementy dodatkowe np. maski na lakier, wykrojniki, tłoczenia muszą być zdefiniowane w dodatkowym 

kolorze (spot) o nazwie jednoznacznie określającej czego dotyczą. Dodatkowo muszą mieć zadany atry-
but overprint (nadruk) oraz być zawarte w pliku głównym z CMYK. Wykrojnik należy przygotować jako 
obrys(stroke) oraz rozróżnić linie noża i bigu. Każda wymaga 3 milimetrowego spadu. Maska na lakier po-
winna być obiektem wektorowym o 100% nasyceniu. Minimalna grubość elementu lakierowanego to 4 pkt.

Nazewnictwo plików:
—  Oprawa klejona:
a:  Wnętrza publikacji wielostronicowych (wętrze publikacji może być w jednym pliku): 
 wnetrze_nazwawlasna.pdf. Jeśli praca przekracza 500 MB należy podzielć plik maksymalnie do tej wielkości 

na klika części: wnetrze_nazwawlasna_zakres stron.pdf.
b:  Okładki publikacji (okładki muszą być w oddzielnych plikach): okladka_nazwawlasna_nr_str_okladki.pdf
c:  Grzbiet publikacji: grzbiet_nazwawlasna.pdf

—  Oprawa szyta:
d:  Cała publikacja może być w jednym dokumencie (dwie pierwsze strony muszą być pierwszymi stronami 

okładki, dwie ostatnie strony - dwiema ostatnimi stronami okładki): nazwawlasna.pdf. 
 Jeśli praca przekracza 500 MB należy podzielć plik maksymalnie do tej wielkości na klika części: 
 wnetrze_nazwawlasna_zakres stron.pdf.

—  Plakaty i ulotki - maksymalnie dwustronicowe:
e:  nazwawlasna.pdf

—  Ulotki wielostronicowe:
f:  Każda strona w osobnym pliku: nazwawlasna_nr_str.pdf

—  Poprawki:
g:  Nazwy analogicznie do podanych wyżej z dodatkowym członem pop.

—  W nazwach plików niedposzczalne są znaki diakrytyczne oraz zanki specjalne: \ / : * ? „” < > |

Kolorystyka w plikach:
—  Generując pliki należy robić to w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Nie dodajemy profili do plików 

wyjściowych ani też do elementów składowych pracy (np. bitmapy). 
—  Total Ink Limit (TIL) nie może przekraczać 330 - 340% nafarbienia dla papierów powlekanych, 280 - 290% 

dla papierów offsetowych
—  Kolory dodatkowe (Pantone) używane w pracy powinny być zdefiniowane w bibliotekach Pantone.
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Wersje językowe katalogów (Versioning)
W przypadku wielu wersji językowych produktu pliki należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
—  na każdą z wersji potrzebny jest osobny plik PDF zawierający wymieniane elementy (np. teksty) w kolorze K  
 z zadanym parametrem nadruku (overprint)
—  baza musi zawierać wszystkie powtarzalne elementy (np. zdjęcia) do wszystkich wersji w CMYK’u
—  wszystkie pliki muszą mieć tę samą ilość stron oraz tak samo zadane Trimbox’y
—  nazwy plików powinny jednoznacznie określać ich zastosowanie np.: „katalog_PL”; „katalog_DE”; „katalog_Baza”.

Tekst:
—  Wielkości czcionek dla tekstów (minimalne):
a: 4 pkt. — w jednym kolorze na białym tle
b: 8 pkt. — dla tekstu białego na tle kolorowym
c:  8 pkt. — dla teksty z triady (cmyk)

Nadruki, zalewki, podlewki:
—  Teksty pisane czcionkami powyżej 14 pkt. należy zalewkować (trapping)
—  Ustawienia zalewek i nadruków (overprint) zadane przez klienta są nadrzędne
—  Zalecana wielkość zalewki 0,08 mm
—  W przypadku nakładania białego tekstu na tło składające się z CMYK-a, gdzie czarny jest 100% należy 

wykonać podlewkę nieco większą w pozostałych separacjach (CMY) w stosunku do wielkości podlewki z K

Paramerty graficznego układu strony:

Oprawa klejona
— spady wnętrza:
a: spad - 3 mm dookoła strony - również od wewnętrznej (grzbietowej)

— marginesy wnętrza:
b: wewnętrzny (grzbietowy) - dla ważnych elementów graficznych - 10 mm
c: pozostałe (góra, dół, zewnętrzny) - dla wżnych elementów graficznych - 5 mm
d. ilustracje przechodzące ze “strony na stronę” - minimalna wielkość obszaru przeniesienia to 10 mm

— rozkładówki - parametr musi być uzwzględniony  w pliku wysłanym do drukarni. Za wyciąganie grafiki  
na stronach stanowiących rozkładówkę odpowiedzialny jest Klient. 

— okładki:
e: materiały na okładki w osobnych plikach, również grzbiet
f: 2 i 3 strona okładki muszą mieć wybranie pod klej od wewnętrznej częsci strony (2 mm).
g: spady - 3 mm. 
h: marginesy dla ważnych elementów graficznych 5 mm

— wklejka:
i: Kolejność stron w pliku musi uwzględniać zalecenia drukarni dla konkretnego przypadku

Oprawa zeszytowa
— spady wnętrza:
a: spad - 3 mm dookoła strony - również od wewnętrznej (grzbietowej). Spad musi być większy w związku  

z zastosowaniem technologii Creepa (wciągania stron) o wartość creepa.

— marginesy wnętrza:
b: wewnętrzny (grzbietowy) - dla ważnych elementów graficznych - 10 mm
c: pozostałe (góra, dół, zewnętrzny) - dla wżnych elementów graficznych - 5 mm
d: ilustracje przechodzące ze “strony na stronę” - minimalna wielkość obszaru przeniesienia to 10 mm
— okładki:
e: spady - 3 mm. 
f: marginesy dla ważnych elementów graficznych 5 mm

— wszywka:
g: Kolejność stron w pliku musi uwzględniać zalecenia drukarni dla konkretnego przypadku
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Sposoby przekazywania i akceptacji merytorycznej materiałów:
a: Remote Access - jest to nowoczesna strona internetowa która jest końcówką systemu drukarnii udostępnioną 

klientowi. Dzięki niej ma on możliwość załadowania pliku do konkretnej pracy. Natychamiast po załadowaniu 
plików system przeliczy je i udostępni klientowi raport z wszytkimi istotnymi aspektami technologicznymi  
dotyczącymi plików. W kolejnym etapie klient będzie miał możliwość sprawdzenia i zaakceptowania  
poszczególnych stron oraz załadowania potencjalnych poprawek. System dostępny jest z każdego miejsca  
w którym jest internet przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.  Istnieje możliwość wyboru formy akceptowanych 
plików (PDF, PixelProof).

b:  FTP - konta zakładane na życzenie klienta. Hasła dostępu nie są archiwizowane. W takim przypadku akcep-
tacja merytoryczna następuje drogą mailową - są przesyłane poglądówki montaży w niskiej rozdzielczości 
dla każdego arkusza.

c:  Nośnik - pamięci flash i CD. W takim przypadku akceptacja merytoryczna następuje drogą mailową - są 
przesyłane poglądówki montaży w niskiej rozdzielczości dla każdego arkusza.

W przypadku chęci podmiany pliku/plików już w zaakceptowanym materiale, należy ten fakt bezwzględnie 
zgłosić opiekunowi klienta oraz osobie odpowiedzialnej za produkcję. Materiały bezpośrednio po zaak-
ceptowaniu są przekazywane do druku i ponowna podmiana raz zaakceptowanego materiału wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. Po uzgodnieniu warunków podmiany oraz pokrycia ewentualnych kosztów, 
należy wysłać maila na adres: akceptacja@cgsdrukarnia.pl z informacją, które strony będą wymieniane.

Elementy pracy nie podlegające weryfikacji:
a:  wakaty
b:  pasery: linie cięcia netto formatu strony
c:  ustawienia nadruku, zalewkowania i podlewkowania
d:  TIL, zawartość merytoryczna, w tym marginesy
e:  wielkość czcionek
f:  ustawienia geometrii stron (wyśrodkowanie formatu netto na medium, trim box, bleed box, media box), 

wielkość i poprawność spadów

Elementy pracy podlegające weryfikacji:
a: uszkodzony dokument
b: załączenie czcionek (odrzucone, gdy brak dodanych w pliku, lub screenowe)
c: rozdzielczość bitmap (odrzucone gdy mniej niż 230 dpi) - przyjęte warunkowo po akceptacji klienta
d: format netto (zgodność ze zleceniem, odrzucone, gdy różne w jednym pliku)
e: kolorystyka (odrzucone gdy niezgodna ze zleceniem)
f: orientacja strony (odrzucone gdy różne w jednym pliku)
g: przestrzeń barwna (odrzucone gdy RGB, Lab)
 
Materiały do druku przygotowane niezgodnie ze standardami drukarskimi.
W przypadku, gdy materiały nie nadają się do druku, czyli m.in.:
— pdfy są w niskiej rozdzielczości,
— materiał przekazany jest w wordzie lub innym edytorze tekstu,
— zdjęcia są w RGB, zamiast CMYK, dodatkowo są w niskiej rozdzielczości,
— pliki mają inną niestandardową postać (z punktu widzenia poligrafii) 
konieczne jest właściwe przygotowanie publikacji do druku.

Cały proces przygotowania publikacji do druku realizujemy na miejscu w CGS Studio. +48 61 896 06 93.

Drukarnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak 
nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną 
zauważone.


