
Przygotowanie pliku

1. Formaty plików
PDF – w wysokiej rozdzielczości 
(Press lub High Quality), nieroz-
barwione, z załączonymi wszyst-
kimi czcionkami (podczas genero-
wania pliku PDF). Pliki PDF należy 
uzyskać przez druk do pliku post-
scriptowego. Prosimy nie tworzyć 
plików pdf przez „export”..

Grafika wektorowa: format pli-
ków EPS, AI. Nie przyjmujemy prac 
zapisanych w formacie CDR!

W przypadku plików PDF gene-
rowanych przez COREL DRAW 
przyjmujemy je na odpowie-
dzialność klienta.

Wszystkie fonty użyte w pracy 
muszą być zamienione na krzywe. 
Elementy grafiki rastrowej (zdjęcia, 
cienie itp.) powinny być osadzone 
w pliku niezlinkowane oraz wsta-
wione na 100% (skalowanie). Zale-
ca się spłaszczenie wszystkich za-
stosowanych zdjęć, cieni itp., aby 
stanowiły jeden element pliku.

Grafika rastrowa: format TIFF 
(dopuszczalna wyłącznie kompre-
sja LZW), JPEG (kompresja: quality 
maximum, możliwa utrata jakości 
do 20%).
Wymienione wyżej pliki bez pod-
piętego profilu kolorystycznego.

Model kolorów: kolory proceso-
we CMYK.
Suma kolorów w CMYK nie może 
przekroczyć 300%.
W przypadku dostarczenia pracy 
w RGB zostanie przeprowadzona  

separacja według tablic przestrze-
ni barwnej CMYK. Kolory mogą 
ulec zmianie.
Pod obszarami czarnej apli zale-
ca się podłożyć 40% Cyanu.

Rozdzielczość: lineart (kreska) 
600 dpi, grayscale i CMYK 300 dpi.
Zdjęcia ze stron internetowych 
(o rozdzielczości 72 dpi) nie są 
materiałem, który nadaje się do 
wykonania pracy!

Pliki produkcyjne powinny zawie-
rać  znaki drukarskie.

2. Spady
–  spady dla prac poddawanych 

tylko cięciu: 2 mm (z każdej 
strony)

–  spady dla prac poddawanych 
obróbkom introligatorskim: 3 
– 5 mm (z każdej strony)

Wszystkie elementy graficzne 
i tekstowe muszą być odsunięte 
od linii cięcia o min. 3 mm.  

3. Teksty
Teksty w kontrze lub na apli, o 
stopniu pisma poniżej 10 pkt., 
należy składać krojem jednoele-
mentowym, nie mniejszym niż 8 
pkt. Składowe czarnych tekstów 
powinny wynosić: C=0%, M=0%, 
Y=0%, K=100%. Czarne teksty na 
tle tint, ilustracji półtonowych, 
apli, muszą być zawsze nadruko-
wywane (overprint).

4. Linie
Grubość linii dla oryginałów  
kreskowych: 
jednokolorowych na białym tle  
– min. 0,25 pkt, 

w kontrze – min. 0,5 pkt, 
czterokolorowych – min. 0,8 pkt.

Dostarczenie pliku

• pliki do 20 MB – pocztą 
e-mailową na adres: 
alterna@fzz.pl

• pliki powyżej 20 MB przez 
wetransfer.com lub na serwer 
FTP (nasz, lub klienta)

Nazwy plików nie mogą zawierać 
polskich liter ani żadnych znaków 
specjalnych. 

Dostarczenie na adres:
Akceptujemy również nośniki da-
nych: pamięć pendrive oraz płyty 
CD, DVD. 
Bardzo prosimy o czytelny i do-
kładny opis tego, co znajduje się 
na danym nośniku. 

Drukarnia Offsetowa Alterna 
Zakład Fundacji Źródła Życia 
Budy-Zasłona, ul. Źródlana 1
96-320 Mszczonów
tel.: 46 857 13 54
e-mail: alterna@fzz.pl

W przypadku niedostosowa-
nia się do powyższych ustaleń 
klient naraża się na zwiększenie 
kosztów oraz na NIE UWZGLĘD-
NIENIE REKLAMACJI.

W przypadku wątpliwości  
w sprawach technicznych  
służymy pomocą i radą 
oraz prosimy o kontakt:
e-mail: darek@fzz.pl
e-mail: ryszard@fzz.pl

Specyfikacja przyjmowania prac  
przez Drukarniê „Alterna”


