
ROZKŁADÓWKA

(220 x 275 mm) x 2

+5 mm spadu z każdej strony

PEŁNA STRONA

(220 x 275 mm)

+ 5 mm spadu z każdej 

Specyfikacja
techniczna

REKLAMY PROSIMY WYSYŁAĆ NA: 
zbigniew.kokot@fashionmagazine.pl
reklama@fashionmagazine.pl

INFORMACJE TECHNICZNE: 

- RODZAJ DRUKU OFFSET

- ILOŚĆ KOLORÓW: 4

- SPADY 5 MM

- OPRAWA KLEJONA
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SPECYFIKACJA GRAFICZNA: 

Każda strona powinna posiadać spady o wielkości 5 mm ze wszystkich stron. Ważne elementy tekstowe 

lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 7 mm od linii cięcia. W przypadku 

opraw klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą 

miały zaklejone 5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co zmniejsza się efektywny format 

rozkładówek. 

Jeżeli nie wpJeżeli nie wprowadzona jest korekta to pojawia się zjawisko „wycięcia” fragmentu obrazu 

spowodowanego zaklejeniem. Przy czym format strony powinien zostać ten sam, zmianie podlega tylko 

wielkość obrazu na stronie. W przypadku materiałów rozkładówkowych zaleca się rozsunięcie obrazu 2 mm 

w lewo dla strony lewej i 2 mm w prawo dla strony prawej, jeżeli nie została wprowadzona korekta to 

pojawia się zjawisko „wycięcia” fragmentu obrazu. Dla każdej ze stron należy generować oddzielny plik. 

Również w przypadku rozkładówek, należy tworzyć oddzielne pliki dla lewej i prawej strony. Minimalny 

stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi: 

- dla k- dla krojów jednoelementowych 6 pkt.

- dla krojów dwuelementowych 7 pkt.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi: 

- dla krojów jednoelementowych 8 pkt.

- dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pkt. Linie wykonane w kontrze lub więcej niż w jednym 

kkolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt. W celu uzyskania większej głębi czarnego w 

obszarach apli, należy generować go z 4 kolorów. Zalecane składowe to C=60, M=50, Y=50, K=100.

Wszystkie elementy graficzne strony muszą być przygotowane w przestrzeni CMYK w oparciu. Wszystkie 

stosowane kolory dodatkowe (spot colours) np. systemu Pantone muszą być zamienione na CMYK.
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PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW CYFROWYCH

Strony powinny być przygotowane w postaci plików: - PDF (w wersji 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie może być niższa niż 300 dpi. 

Maksymalne nafarbienie (TAC lub TIL) nie powinno przekraczać 300%.

Materiały lub ich elementy graficzne nie mogą zawierać dołączonych profili ICC 

(brak zatagowanych profili).

DoDostarczone pliki w formacie PDF muszą posiadać zdefiniowany trimbox.

W plikach zapisanych jako EPS wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.

GENEROWANIE PLIKÓW

Drukarnia zaleca pliki kompozytowe w wersji PDF generowane z aplikacji Adobe. Wszystkie zdjęcia za-

warte w plikach muszą być przygotowane z rozdzielczością 300 dpi. CMYK.

NAZEWNICTWO PLIKÓW

Nazwy plików powinny zawierać nazwę produktu lub Klienta, dla którego zostały przygotowane.

Nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (typu / > *).

MATERIAŁY WZORCOWE

Zalecane jest dołączenie proofa kontraktowego do każdej strony.

Proofy kontraktowe powinny być wykonywane po ostatniej korekcie plików przeznaczonych do druku.


