Drukarnia LEYKO

Przygotowanie plików do druku

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU

1. Układ graficzny strony
»» Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spad, czyli obszar grafiki wychodzący poza linię cięcia definiującą
format netto strony.
»» Należy zachować bezpieczny margines - istotne elementy grafiki proszę umieszczać w odległości nie mniejszej niż
5 mm od formatu netto publikacji.
»» Cienkie linie (poniżej 0,75 pkt) oraz teksty mniejsze niż 8 pkt powinny być wykonane w jednym kolorze. Teksty
w kontrze również nie mogą być mniejsze niż 8 pkt. Ozdobne fonty dwuelementowe lub szeryfowe powinny być
odpowiednio większe.
»» Przy oprawie klejonej, z powodu bocznego zaklejenia okładki do bloku, widoczny obraz drugiej i trzeciej strony
okładki, oraz pierwszej i ostatniej strony bloku, jest mniejszy o 6 mm - należy odsunąć teksty i inne ważne elementy.
»» Przy oprawie zeszytowej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony (z powodu wypychania), a więc zastosować odpowiednio powiększone marginesy wewnętrzne. Drukarnia koryguje na etapie
montażu położenie stron pomniejszając margines wewnętrzny.

2. Separacje barwne
Maksymalna wartość nafarbienia (TAC) nie może przekraczać:
»» 350% dla druku na papierach powlekanych pierwszej i drugiej grupy wg ISO 12647-2,
»» 320% dla druku na papierach niepowlekanych.
Nie należy budować czarnej apli tylko z koloru czarnego. Proponowane składowe CMYK dla uzyskania głębokiej
czerni o neutralnym odcieniu C50%, M40%, Y40%, K100%.
W przypadku podstawowego druku czterokolorowego, wszystkie elementy graficzne powinny być w przestrzeni
CMYK. Nie należy przysyłać prac w innych przestrzeniach barwnych takich jak RGB czy Lab. Nie należy dodawać profili ICC do plików PDF ani do ich elementów składowych (np. bitmap). Na RIP-ie automatycznie zamieniamy kolory
RGB i Lab na CMYK. Po zamianie można podejrzeć składowe kolorów na ozalidach elektronicznych, czyli plikach PDF.
Za konwersję kolorów na RIP-ie Drukarnia nie bierze odpowiedzialności.
Druk kolorów dodatkowych, np. Pantone, musi zostać wcześniej uzgodniony z drukarnią. W przeciwnym wypadku automatycznie zamieniamy na RIP-ie te kolory na CMYK.

3. Profile ICC
Podczas opracowywania plików do druku oraz do wykonania proofa kontraktowego zalecamy stosować ogólnodostępne profile ICC, odpowiednie dla różnych klas papierów zgodnych z ISO 12647-2:
»» Coated FOGRA39.icc
dla papierów powlekanych błyszczących i matowych
»» PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
dla papierów niepowlekanych .
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4. Pliki PDF
»» Akceptowane formaty plików: PDF (do wersji 1.7), PostScript (do wersji 3).
»» W nazwie plików do druku nie wolno umieszczać polskich znaków oraz znaków specjalnych (np. * > ! ). Dopuszczalny jest tylko znak podkreślenia ( _ ).
»» Do Drukarni projekt powinien zostać dostarczony w skali 1:1 (format zgodny z zamówieniem). Na życzenie Klienta Drukarnia może przeskalować pliki, lecz istnieje ryzyko powstania błędów, za które Drukarnia nie ponosi
odpowiedzialności.
»» Wszystkie użyte w dokumencie fonty muszą być osadzone w pliku. Dla prac wielostronicowych nie zalecamy zamiany
tekstów na krzywe.
»» Wymiar strony musi być taki sam dla wszystkich stron w pliku. Praca powinna być wyśrodkowana na stronie.
»» Znaki formatowe należy odsunąć na minimum 3 mm (wszelkie opisy strony, pasery, powinny również znajdować się
w odległości minimum 3 mm od formatu netto).
»» Okładki musza zawierać znaczki bigi grzbietowej oraz ewentualne bigi skrzydełek. Okładki ze skrzydełkami muszą
być powiększone o 2,5 mm względem formatu bloku.
»» Praca wielostronicowa powinna być w jednym pliku - w osobnym pliku powinna być okładka. Nie należy robić składek, rozkładówek, ani innych montaży - wyjątkiem są okładki i zlecenia nietypowe. Kolejność stron w pliku musi
odpowiadać kolejności stron w gotowej pracy.
»» Teksty 100% K będą nadrukowane (nie dotyczy tekstów zamienionych na krzywe).
»» Wersje językowe przyjmujemy w postaci warstwowego pliku PDF (PDF w wersji 1,5 - 1,7). Na jednej warstwie tylko
grafika, a na dodatkowych warstwach wersje językowe. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie plików
i pasowanie poszczególnych elementów graficznych ponosi Klient.
»» Materiał do druku musi być przygotowany zgodnie z ogólnymi zasady przygotowywania prac do druku, np.: prawidłowa rozdzielczość zdjęć, minimalna grubość linii 0,2 pkt, itp.
»» Elementy dodatkowe: np. wykrojniki i tłoczenia, muszą być zdefiniowane w dodatkowym kolorze (spot) o nazwie
jednoznacznie określającej czego dotyczą. Dodatkowo muszą mieć zadany atrybut overprint (nadruk). Wykrojnik
należy przygotować jako obrys oraz rozróżnić linie noża, bigi i perforacji.
»» Elementy przeznaczone do lakierowania miejscowego UV powinny być w osobnym pliku jako obiekty wektorowe
o 100% nasyceniu K. Plik ten powinien zawierać pasery zgodne z plikiem do druku. Lakier miejscowy UV jest drukowany z dokładnością 0,7 mm.
»» Niedozwolone jest umieszczanie w plikach elementów skanowanych zawierających raster z poprzedniego druku.
Podczas druku takich elementów zwykle powstają zniekształcenia.
Drukarnia weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy
i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności
za błędy w plikach przekazanych do druku.
Zawsze mile widziana jest makieta publikacji (przy projektach nietypowych makieta jest konieczna).
Drukarnia ma prawo odmówić realizacji zlecenia nieprawidłowo przygotowanego, lub projektu nie uwzględniającego specyfiki druku offsetowego.

5. Stosowane ustawienia naświetlania PŁYT
»» Rozdzielczość naświetlania: 2400 dpi.
»» Liniatura rastra:
– 133 lpi dla papierów niepowlekanych,
– 150 lpi dla papierów niepowlekanych wysokiej jakości,
– 175 lpi dla papierów powlekanych.
»» Raster łańcuchowy o kątach C 22° , M 52°, Y 8°, K 81°
»» Dodajemy zalewki.
»» Stosujemy white kick back - odsunięcie kolorów CMY przy białych obiektach na tle wielokolorowym, zawierającym 60% czarnego.
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6. Proof
»» Każda odbitka kontraktowa dostarczana do Drukarni musi posiadać nazwę profilu ICC użytego do jej wykonania oraz
pasek pomiarowy Ugra/FOGRA MediaWedge.
»» Proofy powinny być certyfikowane. Jeśli klient nie ma takiej możliwości Drukarnia może wykonać kontrolę proofów
i ich certyfikację we własnym zakresie.
»» Profil referencyjny proofa musi być zgodny z rodzajem podłoża na jakim będzie drukowana praca. Stosowanie
innych profili ICC wymaga uzgodnienia z Drukarnią.
»» Proof powinien być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Drukarni, tj. po ostatniej
korekcie.
»» Drukarnia wykonuje proofy kolorystyczne tylko dla normatywnych papierów powlekanych i niepowlekanych
określonych w normie ISO 12647-2.
»» Proof dostarczony przez klienta, a wykonany niezgodnie ze specyfikacją Drukarni, nie będzie traktowany jako
proof kontraktowy, tylko jako ogólny wzór dla drukarza. W druku mogą wystąpić rozbieżności kolorystyczne do
takiego wzoru, za co Drukarnia nie bierze odpowiedzialności.

7. zmiana kolorystyki
»» Lakier dyspersyjny, lakier UV oraz folia zmieniają kolorystykę druku. Drukarnia nie ma na to wpływu dlatego nie
odpowiada za kolorystykę po tych uszlachetnieniach druku.
»» Kolory Pantone drukujemy do elektronicznego wzornika dostarczanego przez Pantone. Jako druk prawidłowy
przyjmujemy odchylenie kolorystyczne mniejsze niż ΔE 5.
»» Kolorystyka druku na papierach nietypowych (np. kremowym) jest trudna do przewidzenia. Druk taki wykonujemy na ryzko klienta. Zachęcamy do akceptacji kolorystycznej takich prac przy maszynie, podczas druku.
W celu uzyskania jak najlepszego efektu kolorystycznego Drukarnia ma prawo do optymalizacji plików dostarczonych przez klienta, czyli zmiany składowych CMYK.

Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu CtP
tel. 12 260 94 31, kom. 500 006 761
ctp@leyko.pl

