WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PROJEKTÓW GOTOWYCH
dla prac w druku offsetowym:

1. Prace przygotowane w rozdzielczości 300dpi.
2. Prace nadesłane w formacie zamkniętym: .pdf, .tif, .eps.
3. Prace nadesłane w formacie otwartym .psd lub .cdr (ver 9) z czcionkami
zamienionymi na krzywe.
4. Kolorystyka CMYK plus/lub kolory PANTONE.
5. Kolor czarny: suma składowych CMYK nie może przekraczać 200%, dla pozostałych
kolorów 250%.
6. Kolor czcionki czarny wg C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%, optymalny kolor czarny dla
czcionek o wielkości powyżej 18pt to : C 60% M 40% Y 0% K 100%.
7. W przypadku pisma w kontrze nie stosować czcionek cienkich typu light.
8. Minimalna wielkość czcionek to 5pt dla jednokolorowych.
Minimalna wielkość czcionek to 7pt dla wielokolorowych.
9. W związku z częstymi problemami z przejściami tonalnymi w dokumentach
generowanych przez CorelDRAW, lepiej jest zamienić takie elementy na bitmapy.
Prosimy o nie przysyłanie materiałów z kolorem czarnym składającym się z kolorów z
całej palety CMYK (co zwykle wynika z prostej konwersji RGB na CMYK).
10. Prace wykonane ze spadami minimum 3 mm.
11. W przypadku prac wielostronicowych, prosimy o przygotowanie każdej strony
osobno.
12. Wszelkie elementy istotne na projekcie lub teksty w odległości minimum 4 mm od
linii cięcia.
13. Skala nadsyłanych prac 1:1.
14. Standardowe wymiary prac netto (bez spadów) i brutto (ze spadami):
netto w mm
brutto w mm:
a. A6: 105x150
111x156
b. A5: 148x210
154x216
c. A4: 210x297
216x303
d. A3
297x420
303x426
e. A2: 420x594
426x560
f. A2+: 445x619
451x625
g. A1: 594x840
600x846
h. B5: 175x250
181x256
i. B4: 250x350
256x356
j. B3: 350x500
356x506
k. B2: 474x674
480x680
l. B1: 700x1000
706x1006
15. Pliki o wielkości do 15MB prosimy o przesyłanie mailem na adres grafik@kmk.pl,
większe na ftp, tworząc katalog o nazwie firmy zlecającego:
Adres: ftp.kmk.pl
Login: prosimy o kontakt
Hasło: prosimy o kontakt

