ZPRACOVÁNÍ GRAFIKY PRO DIGITÁLNÍ A OFSETOVÝ TISK
Grafiku dodávejte v tiskovém souboru *.pdf - Adobe Acrobat nebo Corel Draw *.cdr (do verze 17), z jiných programů exportujte
jako Adobe Illustrator *.ai., encapsulated postscript *.eps, bez ořezových značek a bez kůlatých rohů.
Při exportu převeďte písma (fonty) do vektorů (curves).
Pokud jsou v grafickém návrhu použity bitmapové obrázky, přiložte je PhotoPaint (bmp, tiff) nebo Adobe Photoshop (bmp, tiff, eps)
v rozlišení minimálně 300 dpi. Pokud upravujete bitmapové obrázky ve Photoshopu nebo Photo Paintu v režimu RGB,
je třeba převést tyto obrázky do režimu CMYK. Tato úprava, která je pro ofsetový tisk nezbytná, způsobí značnou změnu barevnosti
(zejména modré a červené odstíny!).
Rozměr grafiky - 90 x 58 mm, (min. 88 x 56), tedy tzv. „na spad” přes rozměr karty (85,6 x 54 mm).
Rohy grafiky - ostré. Bitmapové dokumenty - oříznuty na uvedené rozměry.

rozměr karty
85,6 x 54 mm
rozměr grafiky
90 x 58 mm
umístění objektů
(s vyjímkou pozadí)
79,6 x 48 mm

Žádný objekt s vyjímkou pozadí by neměl být blíže než 3 mm od okraje čistého rozměru karty (85,6 x 54 mm).
Vzhledem k toleranci tisku může dojít k drobnému posunu grafiky vůči hraně karty, což při menší vzdálenosti
objektů od hrany působí rušivě. Pozadí (včetně grafických objektů) tištěné „na spad” musí dosahovat až k okraji
hrubého rozměru (90 x 58 mm). Pokud některý objekt přesahuje hrubý rozměr, musí být oříznut.
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Výsledný produkt - plastová karta, rozměr ISO 85,6 x 54 mm
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