Tehnilised tingimused postscript või PDF failidele ofset või digitaaltrükil.
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.

1. soovitame trükioriginaaliks PDF/X-1a:2001 standardile vastavat PDF faili;
2. probleemivaba tulemuse saavutamiseks palume piirduda kujundamisel järgneva tarkvaraga:
Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, QuarkXPress , Adobe InDesign, Corel Draw, Adobe
Photoshop.
Microsofti (Word, Excel, PowerPoint) tarkvara ei sobi professionaalseks
trükiettevalmistuseks! Trükikoda Abiprint aitab vajadusel ümber kujundada ka Microsoft Office’i
(.doc, .xls, .ppt jt) failides tehtud tööd vastava kujundustarkvaraga lisatasu eest
3. trükise lõikeformaat (puhas formaat) peab asetsema PDF-lehekülje keskel. Maketi teine pool peab
asuma teisel PDF-leheküljel või teises failis
4.

dokumendi põhi määrake failis trükise lõppformaadi järgi. Kõik mõõdud peavad olema
mõõtkavas 1:1

5. kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist või stantsimist, saatke failiga kaasa ka
pabermakett, mis välistab
võimalikud arusaamatused. Palume saata samuti erinevate
lisafailidega väljalõikava vormi kontuurid või voltimiskohad. Väljalõigatavas kontuuris, mis on
kirjeldatud failis, peab kontuur olema näidatud punast värvi ja erinevas kihis, voltimise koht
peab olema märgitud rohelist värvi ning perforeerimiskohad kollast värvi;
6. korrektseks buklettide voltimiseks sisemine pool peab olema 2-3 mm väiksem;
7. selleks, et trükisel jookseksid kõik pinnad korrektselt servani ja kuskilt ei jääks välkuma valget
paberipinda, tuleb failis lisada puhtale formaadile lõikevaru ehk „bled”. Lõikevaru tuleb panna
kõikidele külgedele võrdselt 2-4 mm;
8. tekstid ja muud olulised objektid peavad asetsema servast vähemalt 3mm kaugusel;

9. piltide resolutsioon peab olema vähemalt 300 dpi;

10. kui tellite töö ofsetis, siis esitage trükifailis kõik värvid CMYK värviruumis, vastasel juhul
konverteerime RGB, Lab, Pantone automaatselt CMYK värviruumi, mis võib oluliselt muuta teie
soovitud värvitoone. Digitrükis esitada kõik värvid CMYK värviruumis;

11. värvide summa ei tohi ületada 300%. Vastasel juhul võivad toimuda värvide nihked;

12. iga värvi protsent peab olema vähemalt 5%, värvitäitumust 1- 4% ei garanteerita;

13. pindalalt suured mustad objektid värvige sügava musta värviga (C25 M20 Y20 K100). Mitte
kunagi ärge värvige väikesemõõdulist põhiteksti musta liitvärviga;
14. vajalik on endale ette kujutada optsiooni tegevust „overprint” (ühe värvi katmine teisega); kui
selline optsioon on vajalik, informeerige meid eelnevalt, vastasel juhul maketil ei tohi olla
„overprinte”. Automaatselt kõikidelt objektidelt overprint võetakse maha. Jälgige, et pindalalt

suurte mustade vektorkujuliste objektide all ei oleks teist värvi objekte või värvige need sügava
musta värviga. Vastasel juhul need võivad välja paista musta värvi alt;
15. keelatud on kasutada OLE-objekte (Excel tabelid, Word tekst, pildid mis on kopeeritud läbi
„lõikelaua” (ctrl+c/ctrl+v) meigile;
16. keelatud on töötades CorelDRAW –ga väliseid linke (Externally linked bitmap). Kõik kujutised
peavad olema viidud meigile. Ei soovitata meigina kasutada EPS, eriti CorelDRAW-d;
17. ei tohi säilitada rasterfailis kihti (Layers), alfa kanaleid ja värvilist profiili (ICC Prrofile).
Eemaldage kiht käsuga Flatten layers, kirjutamisel eemaldage märkus „Include ICC- profile;
18. ärge kasutage LZW- kompressiooni kujutistel. See raskendab automaatset maketi kontrolli ja
võib viia pildi kadumisele;
19. lubamatu on kasutada sisseehitatud Pattern, Texture ja Postscript effekte, elemendid selliste
effektidega on vaja konverteerida fooniga ühtsesse Bitmappi. Kõik elemendid, mis sisaldavad
efekte nagu läbipaistvus, varjud, objektiiv, mesh gradient jne. on vaja konverteerida koos
fooniga ühtsesse Bitmappi (eriti puudutab see CorelDRAW- d ja läbipaistvusi paigalduse
reziimiga, alates eeskujulik „normal”, muidu me ei saa garanteerida maketi korrektset väljundit;
20. CorelDRAW-s on ligikaudu näha, kuidas näeb välja makett peale nuppudele Tools-Proof Colors
vajutamist. Muidu värvide (ja efektide) kaardistus ei pruugi vastata tegelikkusele;
21. mitte kasutada läbipaistvust koos rasterobjektidega, mis on värvitud punkt värvidesse
(monotone, duotone jne). See võib viia objektide kadumiseni;
22. väikesed objektid, väike tekst ja kitsad liinid näevad välja paremini kui nad on värvitud ainult
ühe mustadest komponentidest CMYK (või pontooniga mille värvitihedus on 100%).
Liitvärv võib välja viia värvioreoolide tekkimise ümber temaga värvitud objektide.
23.

ei soovitata teha väikesi valgeid objekte, väikest valget teksti, kitsaid valgeid liine foonil, mis
koosneb mitmetest värvidest, kuna nad ei pruugi trükitud saada või trükitakse osaliselt;

24. ühevärvilise liini paksus peab olema rohkem kui 0,25pt, liinid, mis on väiksema paksusega ei
pruugi osaliselt trükitud saada. Mitmevärviliste ja valgete liinide paksus liitfoonil peab olema mitte
vähem kui 1pt;
25. kirjade olemasolu on lubatud ainult programmis InDesign või PS-/PDF- failides. Kõikidel teistel
juhtudel muutke kirjad kõverateks;
26. lehekülgede järjekorda palume failis mitte segi ajada ja suvalisi lehekülgi omavahel mitte kokku
panna. Erandina võivad olla kokku monteeritud brošüüride kaaned;

27. failid nimeta lihtsalt ja arusaadavalt ning konkreetse töö või kliendiga seonduvalt. Lõikevaru
suurus ja töö puhasmõõt peavad olema märgitud faili nimes;

28. kindlate logovärvide trükkimiseks defineerige värvid Pantone SPOT kataloogist ja tellige selleks
SPOT värvidega trükk.

