Instrucțiuni de pregătire a fișierelor pentru tipar
Tipar Offset / Tipar digital

• Este de preferat să ne trimiți fișierul în format PDF. Trimiterea altor tipuri de fişiere va implica timp
de procesare suplimentar;
• Fişierele finale PDF trebuie trimise în format CMYK;
• Nu sunt recomandate obiecte bitmap sau
vectoriale definite în format RGB;
• Formatul corect al documentului este formatul
brut (format brut = format finit + 5 mm bleed
simetric);
• Nu se vor poziţiona elemente grafice
imoprtante la mai puțin de 5 mm de margine;
• Culorile Pantone se folosesc în document doar
atunci când se vor tipări cu respectivele culori,
în rest ele vor fi convertite în format CMYK;
• Fără obiecte definite cu atribute de overprint;
• Grosimea liniilor să fie de minim 0,3pt;
• În cazul publicaţiilor cu mai multe pagini se vor
trimite 2 documente:
1. Coperţile în ordine - 1,2,3,4; 2. Interiorul în
ordine: 1, 2, 3 etc.;
• În cazul textelor cu dimensiuni mai mici de 7pt trebuie evitată folosirea culorilor CMYK recomandăm
black 100%;
• Cele 4 straturi de culoare CMYK să însumeze maxim 280%;
• Rezoluţia recomandată a imaginilor trebuie să fie cel puţin 300 dpi, obligatoriu CMYK;
• Nu folosiţi semne de tăiere;
• Contururile de ștanțare se vor construi în format vectorial;
• Lacul selectiv, emboss, timbru sec, folio etc. se vor construi în format vectorial.

Print Indoor / Outdoor

• Este de preferat să ne trimiți fișierul în format PDF sau TIF;
• Rezoluția recomandată pentru imagini este de 200 dpi pentru indoor respectiv 150 dpi pentru
outdoor;
• Imaginile pot fi în ambele formate de culoare CMYK;
• Macheta trebuie să fie la scară 1:1;
• Fișierul nu trebuie să conțină semne de tăiere;
• Fișierele care necesită tăiere pe contur trebuie să aibă plusuri de tăiere (bleed).

Cutter Plotter / Serigrafie / Tampografie

• Fișierul să fie în format .cdr sau .ai sau .eps;
• Grafica să fie vectorială, culori liniare;
• Macheta trebuie să fie la scară 1:1.

Sublimare / Print direct pe tricou / Pungă textil
•
•
•
•
•

Formate recomandate de fisiere: TIF sau PDF;
Rezoluția recomandată este de 300 dpi;
Imaginile pot fi în ambele formate de culoare CMYK;
Fișierul nu trebuie să conțină semne de taiere;
Macheta trebuie să fie la scară 1:1.

Formate de fișiere neacceptate: Word, Excel, Powerpoint.
Verificare continuțului fișierelor nu intră în atribuțiile noastre, clientul fiind singurul responsabil de
de conținutul fișierelor trimise.
Bunul de tipar reprezintă acordul clientului asupra formei finale a machetei ce urmează a fi
printate. Numai după obținerea bunului de tipar, lucrarea poate fi tiparită.
Toate informațiile legate de comandă se transmit în scris prin email și trebuie să se regăsească în
bunul de tipar.

