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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

NÁTLAČKY

K dátam je nutné dodať ako záväzný vzor farebnosti certifikovaný digitálny nátlačok.
Nedodaním digitálneho nátlačku spolu s dátami zaniká právo objednávateľa inzercie na reklamáciu z pohľadu 
technickej kvality tlače a farebnosti inzercie.

DODANIE DÁT

E-mailom na adresu obchod@empressmedia.sk alebo office@empressmedia.sk.  
Do predmetu e-mailu píšte názov časopisu, číslo, dátum vydania a meno klienta.
Na CD osobne alebo poštou.
Nátlačky zasielajte na adresu: EMPRESS MEDIA s.r.o., P.O.BOX 3, 820 18 Bratislava

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE DODÁVANÝCH DÁT

- Kompozitné PDF musí byť uložené vo verzii 1,3.
- PDF dokument nesmie obsahovať priame farby, RGB, LAB, ICC profily, OPI, písmo v negatíve menšie ako 9 b, 
vlasové linky a písmo menšie ako 7b.
- Vlasové linky v dokumente budú automaticky prevedené bez ďalšieho upozornenia na hrúbku 0,3 b, priame farby 
potom do CMYKu.
- Maximálny súčet farieb CMYK je 240%.
- Logá a texty je nutné posielať v krivkách. Čierny text len v jednej farbe. Pri použití čierneho písma väčšieho  
ako 15 b je nutné mať vypnutú funkciu overprint.
- Neprijímame dáta, ktoré nepochádzajú z Adobe Distilleru, InDesignu 3-6 alebo špeciálneho normalizéru,  
určeného k produkcii tlačových PDF.
- V prípade dvojstrany vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument.. Inzercia musí byť jednostránková,  
v správnom rozmere, umiestnená na stred, s orezovými značkami a 5 mm spadávkou po všetkých stranách.
- V tlačových podkladoch je nutné orezové značky umiestniť až za spadávku, aby nezasahovali do grafiky  
v spadávke.
- Všetky objekty, ktoré nie sú na spád, musia byť 6 mm od čistého formátu inzercie – bezpečnostná zóna z dôvodu 
väzby časopisu a tolerancie orezu ± 2 mm.
- Súbory s rozlíšením menej ako 300 dpi budú považované za náhľady a budú vrátené späť.
- Inzercia o veľkosti menej ako celostrana, dodávaná ako zrkadlo sadzby, musí byť prichystaná bez spadávky.
- V prípade, že bude vydavateľ požadovať úpravu dodaných inzertných podkladov, je objednávateľ povinný dodať 
požadované dáta bez prefakturácie akýchkoľvek nákladov, ktoré mu prípadne vzniknú.


