INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MAKIET
WERSJA 1.0 - OBOWIĄZUJE OD 01.03.2018
Zawsze korzystaj z aktualnej instrukcji!

SKŁADOWE MAKIET
2 STRONY Z KOMPONENTAMI PRODUKTU

1 STRONA POGLĄDOWA
Zawiera te komponenty produktu, które można
personalizować, wraz z wymiarami oraz liniami
bezpiecznego zadruku.

!

Na stronie poglądowej NIE NANOSIMY projektu
graficznego. Zwróć uwagę na opisy!

Przykład

Każda ze stron wizualizuje poszczególne
komponenty produktu, które zbiorowo są
pokazane na stronie poglądowej.

!

Na strony z komponentami produktu NANOSIMY
PROJEKT GRAFICZNY. Te pliki użyjemy do druku.

Przykład

STICKY NOTES SET IN HARDCOVER
CATALOGUE NUMBER : PM100
GRAPHIC TEMPLATE
PM100-100-72-125-100s-0000100000-1

OUTER COVER
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BACK COVER
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FRONT COVER
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B1

FRONT COVER
(2nd page)

BACK COVER
(3rd page)
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BOTTOM SHEET

D1

72mm

C1

100 SHEETS

72mm

STICKY NOTES
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100mm

50mm

72mm
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BOTTOM SHEET

25 SHEETS

STICKY NOTES

72mm
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99mm

INNER COVER
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Important:

Key:

Please use this page as preview/position guide.
Please do NOT place your materials on this page.
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Bleed area. In case of bleed imprint, please extend it until blue line

- page 2 - outer cover (A1)
- page 3 - inner cover (B1)
- page 4 - sticky notes (C1)
- page 5 - bottom sheet (D1)
- page 6 - sticky notes (E1)
- page 7 - bottom sheet (F1)

Finished component size

Safe print area. Keep all important text and graphics within this area
Solid Board
Edge of Solid Board
Visual Spine Edge
Axis of the Product
Edge of Glue
Glue

STOSOWANIE KOLORÓW

!

Na makiecie produktu - zarówno na stronie poglądowej, jak i na stronach z komponentami produktu - znajdują się
linie technologiczne . Linie te wyznaczają parametry produktu i mają ułatwić odpowiednie przygotowanie projektu
graficznego. Wszystkie linie są opisane na dole strony poglądowej w legendzie. Aby linie technologiczne nie zostały
naniesione podczas druku na ostateczny produkt, kolory, które zostały im nadane (czyli kolory dodatkowe), są
automatycznie usuwane z projektu w procesie przygotowania do druku.

JAKICH KOLORÓW UŻYWAĆ?
KOLORY CMYK
Rekomendujemy przygotowywanie projektów w modelu barwnym CMYK - czyli w barwach
składających się z czterech bazowych kolorów drukarskich, tj.:
CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

KOLORY PANTONE
Projekty graficzne można przygotować również w systemie identyfikacji kolorów Pantone, podając
dokładny kod koloru (U - dla papieru niepowlekanego, C - dla papieru powlekanego).
KOLORY HKS
Możliwe jest również wykorzystanie w swoim projekcie kolorów HKS, podając dokładny kod
koloru (N - dla papieru niepowlekanego, K - dla papieru powlekanego).

JAKICH KOLORÓW NIE UŻYWAĆ?

KOLORY DODATKOWE
Kolory zdefiniowane do oznaczenia elementów makiety. Kolory dodatkowe są nazwane następująco:
TRIMBOX / FINISHED COMPONENT SIZE
(LINIA CIĘCIA)

PAGE SYMBOL
(SYMBOL STRONY)

BLEEDBOX / BLEED AREA
(OBSZAR SPADU)

SOLID BOARD
(TEKTURA LITA)

RUBBER BAND / CLOSING FLAT ELASTIC BAND
(GUMKA ZAMYKAJĄCA)

SAFE PRINT AREA
(POLE BEZPIECZNEGO ZADRUKU)

AXIS OF THE CREASE
(LINIE BIGOWANIA / ŚRODEK OKŁADKI)

WAŻNE

!

NIE UŻYWAMY ZDEFINIOWANYCH KOLORÓW DODATKOWYCH W ŻADNYM Z ELEMENTÓW
PROJEKTU GRAFICZNEGO. W PRZECIWNYM RAZIE ELEMENTY W KOLORACH DODATKOWYCH
NIE ZOSTANĄ NANIESIONE NA OSTATECZNY PRODUKT.
W PLIKACH MAKIET NIE NALEŻY ZMIENIAĆ KOLORÓW DODATKOWYCH ORAZ ICH NAZW.

JAK POPRAWNIE EKSPORTOWAĆ PLIKI MAKIET?

Pracując z plikami makiet w programie Adobe Illustrator, należy zwrócić szczególną uwagę na wymiar
trimboxa. Ulega on zmianie podczas otwierania w programie graficznym co zmienia wymiary pliku
ostatecznego w trakcie eksportu. Aby mieć pewność, że plik zostanie poprawnie wyeksportowany,
należy wykonać następujące czynności:

1

Białą strzałką (skrót klawiaturowy - A) zaznaczyć linię wyznaczającą obszar cięcia (różowa linia Trimbox - opisana na stronie poglądowej

2

Użyć skrótu klawiaturowego SHIFT+O.

3

Rozwinąć listę „Obszar roboczy / Ustawienia wstępne”, która znajduje się na górnej belce programu
graficznego.

4

Wybrać opcję z listy: „Dopasuj do zaznaczonej kompozycji”.

!

Po eksporcie pliku należy upewnić się, że wymiary pliku są zgodne z wymiarami komponentu
podanymi na stronie poglądowej i sprawdzić zastosowanie spadów (jeśli projekt tego wymaga).

MATERIAŁY POMOCNICZE
1

Na ostatniej stronie tej instrukcji znajdziesz tabelę zawierającą tłumaczenia nazw, które używamy
w naszych makietach.

2

Zwróć uwagę na ikony produktów umieszczone w górnej części naszych makiet. Ikony te
wskazują umiejscowienie poszczególnych elementów w produkcie.

3

Zajrzyj na naszą stronę internetową - możesz tam obejrzeć zdjęcia oraz wizualizację
naszych produktów.

4

Zapytaj o przykładowe projekty. Pomogą one zrozumieć jak należy przygotować projekt.

!

Jeżeli nie wiesz jak przygotować materiały skontaktuj się z nami
PRZED WYSŁANIEM DO NAS MATERIAŁÓW SPRAWDŹ:
Czy użyłeś właściwej, aktualnej makiety?
Czy kolory w materiałach są zgodne z założeniami?
Czy wymiary plików do druku są zgodne z wymiarami podanymi na makiecie?
Czy jakość bitmap jest odpowiednia (zalecamy 300dpi)?
Czy materiały mają dodane spady?
Czy wszystkie ważne elementy (logo, teksty etc.) znajdują się w polu bezpiecznego zadruku?

SŁOWNIK WYRAZÓW UŻYTYCH W MAKIETACH

