Вимоги до підготовки макетів
Готовий макет - це файл, повністю підготовлений до друку,
який не потребує внесення змін до змісту,
а також будь-якої додрукарської підготовки.

1. Формат файлів
TIFF — для всіх растрових зображень, які не потребують додаткової корекції.
Всі шари повинні бути злиті в один і при збереженні необхідно вибрати LZW компресію;
Макет не повинен містити міток обріза, штампів, та будь-яких інших не друкуваних об’єктів.
AI, EPS (CS6) — для макетів друку з контурної порізкою.
Зображення і контур вироби слід розміщувати в різних шарах (cut, print і т.п.).
Всі растрові зображення повинні бути впроваджені в файл (Embedded).
Не допускається маскування об’єктів, що виходять за межі необхідного зображення.
Жоден об’єкт (видимий чи ні) не повинен виходити за межі поля друку.
У макеті не повинні міститися сторонні елементи.
Не допускається використання функції overprint.
PSD (CS6)— для файлів вимагають додаткову корекцію, зі збереженням шарів без растрування
шрифтів (шрифти в окремій папці).

2. Розмір та роздатність файлів
Розмір макета в масштабі 1:1 до готового виробу.
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Виняток: У разі якщо розмір контуру більш 5000мм по одній зі сторін, необхідно зберігати файл контуру в масштабі 1:10.

Вильоти для друку на плівці, папері, ПВХ - 5мм по периметру з продовженням фону.
Вильоти для друку на тканині - 35мм по периметру з продовженням фону.
Всю важливу інформацію (включаючи зноски) необхідно розміщувати
не менш як 20 мм від краю макету (для тканин - 50мм).
Роздатність для макетів формату до 1000х1000мм - 300dpi без інтерполяції.
Роздатність для макетів формату більш 1000х1000мм - 100-150dpi без інтерполяції.

3. Кольори і колірний простір
Всі файли повинні бути в колірному просторі CMYK.
Суцільний чорний колір - композитний CMYK (30/30/30/100).
Білила - потрібно задавати за допомогою spot-color або альфа каналом (в растрових файлах).

4. Імена файлів
Обов’язково в назві вказати про наявність п’ятого кольору, наприклад позначенням “5+0”.
Бажано так само вказувати: розмір готового виробу, матеріал, тираж.

Колір на екрані може відрізнятися від кольору на готовому виробі.
Якщо потрібна точна передача кольору - зверніться до менеджера для виготовлення кольоропроби.

