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Splošna navodila za pripravo PDF datoteke za tisk

Priprava datoteke za tisk ni lahka naloga, saj je potrebno pri
kreiranju datoteke za tisk upoštevati veliko dejavnikov:
- resolucija slik (dpi),
- barvni prostor grafičnih elementov (RGB, CMYK, Pantone),
- dodatek za porezavo (Bleed),
- oznake za porezavo (Crop Marks),
- odmik od robov porezave (Margins),
- prekrivanje barv (Overprints),
- itd.

Datoteke za tisk vedno pošljemo v PDF obliki
(Portable Document Format)! PDF datoteke lahko ustvarite s
pomočjo različnih računalniških programov, vendar vam
priporočamo uporabo profesionalnih grafičnih programov
kot so Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Quark Xpress,
Adobe FreeHand in Corel Draw.
V kolikor pripravljate obsežnejše tiskovine (katalogi, knjige)
pa vam priporočamo, da izberete Adobe Indesign.

Kaj je potrebno upoštevati pri pripravi PDF datoteke za tisk

1. Format:
PDF datoteko vedno pripravite v točnem formatu (merilu 1:1).

2. Slike:
Slike v datoteki za tisk naj imajo zadostno resolucijo (minimalno 250 dpi).

5. Velike črne površine:
Vse večje površine (flehe) sestavite kot bogato črno barvo (CMYK): C=40%, M=30%, Y=30%, K=100%.

4. Vektorske črte:
Linije oziroma vektorske črte naj imajo minimalno debelino 0,25 pt (0,1 mm).

3. Barvni prostor:
Vse grafične elemente (slike, barvne podlage, logotipe, pisave,...) pretvorite v CMYK barvni prostor.
Digitalni tiskalniki delujejo v CMYK načinu, zato bo v kolikor boste elemente posredovali v RGB
barvnem prostoru prišlo do odstopanja med tistim kar vidite na zaslonu in kar je natisnjeno.



6. Črna pisava:
Ker pri tisku lahko pride do zamike barvne registracije vsem črnim tekstom obvezno določite samo
črno barvo (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%). V kolikor boste črno pisavo sestavili iz vseh štirih barv bo
lahko prišlo do zamika pri registraciji, posledica pa je prikazana na spodnji fotografiji. Teksti naj ne
bodo manjši od 6 pt.

7. Gradient (barvni prehod):
Izdelavo gradientov oziroma barvnih prehodov vam priporočamo da izdelate v programu Photoshop
v rasterski obliki, saj bo pri izdelavi barvnega preliva v vektorskih programih prišlo do nezaželjenih
barvnih stopnic.

8. Oznake za porezavo - crop marks:
Pri kreiranju PDF datoteke ne pozabite vključiti oznak za porezavo oziroma crop marks, saj bomo le na
ta način vedeli kje obrezati vašo tiskovino.
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9. Dodatek za porezavo - bleed:
Kadar želite tiskovino natisniti v živi rob je potrebno datoteki dodati tudi dodatek za porezavo
oziroma bleed (3 mm v vsako stran), kar pomeni, da je format datoteke za tisk vedno za 6 mm večji
od željenega obrezanega formata. V kolikor datoteka ne vsebuje dodatka za porezavo se lahko zgodi,
da bo ob robu tiskovine zasijala bela barva.

Primer:
- končni format: 85 x 55 mm
- z dodatkom za porezavo: 91 x 61 mm

10. Varno območje - margins:
Varno območje oziroma margin je odmik grafičnih elementov od roba porezave. Teksti, slike in
logotipi naj bodo od roba vedno odmaknjeni vsaj 3mm! V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da
bo del grafičnega elementa odrezan.

Prikazanih je le nekaj najnujnejših navodil za pravilno pripravo datoteke za tisk.

dodatek za porezavo (bleed)

Studio Terčon

varno območje (margins)

Studio Terčon


