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Všetky podklady k tlači musia byť pripravené podľa 
nasledujúcich guidelines SUPERSTANY-L'FABRICA

FORMÁT:
Podkladové materiály pre tlač by mali byť vo formáte: TIF, PDF, EPS
Iné formáty ( ai, high quality.jpg) budú akceptované iba vo výnimočných prípadoch 
a to po konzultácií s grafickým oddelením.

TIF: Raster grafika by mala byť pripravená ako TIF formát s LZW compresion / 
odstrániť vrstvy

PDF: súbory v pdf formáte by mali byť pripravené vo verzii Acrobat 5 (1.4) bez 
optimalizácie pre web, v najvyššej tlačovej kvalite

EPS: EPS level 2 / min. CS3 verzia

Ďalšie guidelines:
- fonty by mali byť v krivkovom formáte (nie ako font)
- v prípade rastrovanej grafiky priložiť vectorový súbor, grafika by mala byť 

vložená, v žiadnom prípade nebudeme akceptovať zlinkovanú grafiku)
- ak je to možné (PDF súbor) vymazať color mamagement zo súboru
- súbory by nemali obsahovať : registračné značky, orezové značky atd.

FARBY 

Farebnosť: preferujeme CMYK mod.
V prípade, že použijete PANTONE, informujte nás o tom a majte na pamäti, že nie 
každá farba PANTONE bude vytlačená tak, ako na papieri. Práve z dôvodu 
nepresnosti PANTONE a RGB modu, odporúčame používať len CMYK.

Aby boli farby vytlačené presne, klientovi vieme poskytnúť nátlačok (vzorku) na 
schválenie (nátlačok je spoplatňovaný). V prípade, že nemáme vzorku v tlačiarni, 
bude použitá uvedená farba v súbore alebo - v prípade PANTONE - bude použitá 
PANTONE ako farebná referencia.

Bez ohľadu, aké farby sú definované v súboroch, zákazník má možnosť objednať si 
nátlačok na vyžiadanú látku ( v takomto prípade za poplatok). Je to jediný spôsob 
ako zabezpečiť presný farebný odtieň a kvalitu tlače.

Čierna: pre dosiahnutie úplnej čiernej je potrebné zadať CMYK parametre: 
C:60/M:50/Y:40/K:100
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VEĽKOSŤ a ROZLÍŠENIE (dpi):
 Vzťah medzi veľkosťou pripravenej grafiky a finálnou tlačou by mal byť 1:1 alebo 
1:10
Odporúčané dpi v prípade veľkosti 1:1

<1m2= 120 dpi
< 6m2=  96 dpi
<12m2= 30-60 dpi
>12m2= 30 dpi

V prípade veľkosti 1:10 odporúčané dpi by malo byť násobkom 10
(napr. grafika veľkosti <1m2 = 1200 dpi (120 dpi x 10)

V prípade veľkej tlače by malo byť dpi postupne zvyšované na správnu hodnotu a v 
niektorých prípadoch by mala byť grafika rozdelená na niekoľko súborov so 
správnym dpi. V takýchto prípadoch kontaktujte grafické oddelenie.

Ostatné:
Súčasťou každého súboru by mal byť tiež náhľadový súbor (preview.jpg, max 
800kb), s rovnakým menom ako súbor pre tlač.

Náhľadový súbor pomôže označiť chyby/problémy v procese prípravy tlače, poslúži 
ako zdroj pri porovnávaní súboru a finálneho požadovaného vizuálu.
Avšak, súbor negarantuje kvalitu tlače ( špeciálne keď nie sú dodržané uvedené 
guidelines a požiadavky),  rovnako ak nie je k dispozícií farebná vzorka pre finálnu 
tlač.

DÔLEŽITÉ:

V prípade, že nebudete dodržiavať tieto guidelines, SUPERSTANY - L’FABRICA 
nepreberá zodpovednosť za kvalitu a presnosť grafiky pri tlači. V prípade, že typ 
súboru a jednotlivé vlastnosti je potrebné zmeniť/upraviť v súlade s týmito 
guidelines, naše grafické oddelenie si vyhradzuje právo vykonať tieto zmeny a 
účtovať poplatok nie vyšší ako 50 euro za grafické práce. V prípade, že grafické 
práce by mali presiahnuť 50 euro, objednávka bude pozastavená a následne 
budeme konzultovať s klientom ďalší postup.
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