Tehnilised tingimused failidele laiaformaadilisel trükil ja plotterlõikamisel.
Valmis makett – see on fail, mis on täielikult valmis trükkimiseks, mis ei vaja täienduste sisseviimist sisusse ja
suvalist täiendavat trükieelset parandust. Makettide vastuvõtmisel toimub automaatne failide kontroll, mis
täielikult ei osuta kõikidele allpoolloetletud tingimustele. Seoses sellega me ei garanteeri nende 100%-st
jälgitavust. Maketid, mis ei vasta antud tingimustele täiendatakse trükikoja poolt ilma tellijaga kooskõlastamist.
Tekkinud praagi puhul lasub vastutus osapoolele, kes esitas trükkimiseks ebakorrektse faili.
Väiksemaid, kuni 4. MB suurusi faile võib meile saata elektronpostiga aadressile info@abiprint.ee, suuremaid
kuni 25 MB võib meile saata aadressile printabiprint@gmail.com. Kui failid ületavad 25MB siis palume kasutada
FTP serverit. Failide laadimiseks vajate paroole, millised edastab teile meie müügiesindaja või kujundaja. Peale
failide üleslaadimist FTP serverisse palume meile saata vastavasisuline e- mail. Samuti võtame vastu faile
mälupulgal.
Trükkimiseks võetakse vastu raster- ja vektorfailid värvilises CMYK formaadis. Rasterfailid ei tohi ületada mahtu
450 MB. Failid, mis on esitatud värvilises formaadis RGB, võetakse trükkimisele täiendava kokkuleppe alusel.
1. Formaat TIFF, mis on säilitatud kokkusurutuna kasutades LZW –d, ilma värvilise profiilita ja alfa –
kanaliteta.
2. Formaat Adobe Photoshop, kihituna, ilma värvilise profiili ja alfa – kanaliteta.
3. Formaat Corel Draw (tekst on viidud vektorkujule).
4. Vektoriaalne formaat EPS (ilma linkideta, tekst on viidud vektorkujule)
5. Formaat Abobe Illustraator (ilma linkideta, tekst on viidud vektorkujule)
Iga fail laiformaattrükiks peab sisaldama ainult ühe kujutise ja tal peavad olema täpsed mõõdud trükkimiseks
ilma varudeta, mis jätaks täiendavad servad ja valged randid. Kujutise valged randid on vajalik ümbritseda
musta värvi randiga, mis on paksusega 1 piksel.
Kujutiste trükiresolutsioon: (Piltide resolutsioon, mis on lubatud trükiks) :
Pildid kunstiliseks ja fototrükiks – 300 dpi;
Muud pildid:
Pildid alates 100 kuni 200 sм 150 dpi;
Pildid alates 200 kuni 300 sм – 100 dpi;
Pildid alates 300 kuni 400 sм – 72 dpi;
Pildid alates 400 kuni 500 sм – 50 dpi;
Pildid alates 500-1000 sm- - 30/40 dpi või mastaabis 1:10.
Pildid mis on suuremad kui 1000 sm võetakse vastu mastaabis 1:10, proportsionaalselt suurendatuna
resolutsiooniga (10 korda). Tekst pildil peab olema kujutatud mitte vähem kui 25 punkti. Hall värv peab olema
koostises (näit. :0,6,10,40). Must ja hall värv peavad olema liitväärvina, üldine värvi hulk ei tohi ületada 300%.

Tehnilised nõudmised failidele plotterlõikuse puhul.
Maketid plotterlõikuseks võetakse vastu ainult vektorprogrammis Corel Draw. Maketid lõikamiseks
programmides Abobe Illustraator või PDF kooskõlastatakse eelnevalt. Kõik liinid peavad olema suletud, ilma
gradientide ja effektideta, ilma lõikuvate liinide ja raskepäraste, ebaühtlaste nurkadeta, kõik liigsed punktid
tuleb eemaldada. Minimaalne märkide kõrgus/laius maketil – 10 mm. Minimaalne vahe liinide vahel – 2 mm.
Maketid trükkimiseks ja järgnevaks mõõtulõikamiseks võetakse vastu vormis „eps”, „cdr”, „pdf”. Kiri peab
olema teisaldatud kõveraks. Fail peab sisaldama eraldi lehti trükkimiseks (raster või vektor) ja vektoriaalsel teel
(kontuuriga) kujutise väljalõikamiseks.

