Předání grafických dat pro tisk, technická specifikace
Obecné informace
Používané tiskové technologie: flexotisk, sítotisk, digitální tisk (inkjet)
Možnosti zušlechtění: lak, horká ražba, studená ražba, laminace
Maximální počet barev: 8
Potiskované materiály: samolepicí a nesamolepicí papír a folie – pro přesnou specifikaci kontaktujte
prosím zákaznické centrum

Akceptované formáty/aplikace:
Preferujeme data dodaná v těchto formátech:
.ai – Adobe Illustrator CC 2014
-indd – Adobe InDesign CC 2014
.psd, .tif – Adobe Photoshop CC 2014
Tiskové PDF

Doporučení k zaslaným datům:
Dodané podklady by měly být vždy v originální velikosti tedy 1:1.
Pro korektní vyseknutí by měla dodaná grafika přesahovat alespoň 1 mm ze všech stran (tzv. spad).
Přetisk/trapping – v dodaných datech není třeba nastavovat, vždy nastavujeme při předtiskové přípravě
vzhledem k použité tiskové technologii.
Dodané grafické podklady by měly být v barevném prostoru CMYK (ISO Coated v2 (ECI)). U grafických
dat v barevném prostoru RGB negarantujeme správný barevný výstup.
Přímé barvy by měly být specifikovány ve standardu PANTONE. Pokud by měla být použita bílá tisková
barva, specifikujte tuto jako přímou barvu s unikátním názvem (např. White). Obdobně by měl být
specifikován tvar výseku nebo oblasti ražby - vždy jako unikátní přímá barva.
Data pro výsek, horkou/studenou ražbu, parciální lakování, reliéfní lak by měla být vždy ve vektorovém
formátu.
Fonty – použité fonty by měly být vždy vloženy do dokumentu nebo převedeny na křivky.
Bitmapy – použité bitmapy by měly být vždy vloženy a nebo zaslány společně se zdrojovými daty.

Minimální rozlišení bitmapové grafiky – 300 dpi.
Čárové kódy – vždy ve vektorovém formátů. U kódy GS-1 (EAN) negarantujeme čitelnost pokud bude
velikost kódu menší než 80%.
Minimální velikost textu:
Pozitivní: 2 body
Negativní: 5 bodů
Vícebarevný: 5 bodů
Minimální tloušťka linek:
Pozitivní: 0,1 mm
Negativní: 0,2 mm
Vícebarevná: 0,2 mm
Maximální pokrytí barvou (TAC) - 300

Způsob předání dat:
e-mail – dtp@etikety.cz
ftp – v rámci zákaznického účtu na www.moje.etikety.cz (pokud ještě nevlastníte účet, kontaktujte prosím
zákaznické centrum)
libovolná běžně používaná média – CD, DVD

Kontakty
DTP studio: dtp@etikety.cz,
Zákaznické centrum: info@etikety.cz
www.etikety.cz

www.moje.etikety.cz

