
Spaudos procese naudojamas ISO 12647-2 standartas, kuris garantuoja stabilias CMYK skalės reikšmes. 
Visos Pantone spalvos, esančios makete, bus keičiamos į o�cialias CMYK reikšmes. Turekite omenyje, 
jog ne visos Pantone spalvos gali būti atkartojamos CMYK spalvomis. Pretenzijos dėl spalvų neatitikimo 
nėra priimamos.
       Maksimalus dažų kiekis viename taške negali viršyti 280%. Mažiausia spausdinamo dažo reikšmė 
yra 5%.
       Dizaine nenaudokite registracijos spalvų (angl. Registration colors).
       Vizualaus dizaino sritis negali viršyti 50 % viso maketo.

 

Iliustracijos turi buti ne mažesnės nei 250 dpi skiriamosios gebos.
      Nekelkite iliustracijos raiškos gra�nėmis programomis. Kokybė dėl to nepasidarys geresnė.
      

      

      SSmulkus invertuotasis tekstas turi būti kuo lygesniame fone, kurio tik 1 sudėtinė 
spalva būtų intensyvi, o šrifto dydis negali būti mažesnis nei 6 punktai. 
Smulkus neinvertuotasis tekstas turi būti kuo lygesniame fone, kurio tik 1 sudėtinė 
spalva būtų intensyvi, o šrifto dydis negali būti mažesnis nei 5 punktai. 
Minimalus pozityvinės linijos storis yra 0,3 punkto. Negatyvinės - 0,5 punkto.
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Maketai priimami *.pdf formatu. 

Rekomenduojame kuriant riebalams atsparaus popieriaus dizainą naudoti mūsų internetinį modelio įrankį.

Maketuojant šriftai ir iliustracijos turi būti įtraukti (angl. embedded).
Nekeiskite lentos matmenų! 
Techniniai objektai ir spalvos turi būti pašalinti iš galutinio maketo.

RIEBALAMS ATSPARAUS POPIERIAUS 
MAKETŲ PARUOŠIMO SPAUDAI TAISYKLĖS IR REKOMENDACIJOS

PREZENTACIJA

Maketui paruošti turi būti naudojamas tikslus šablonas, kurį rasite skiltyje INDIVIDUALUS DIZAINAS
Maketai turi buti 1:1 masteliu. Maketas negali būti pasuktas į šoną.      

BRĖŽINYS

SPALVOS

TEKSTAI IR LINIJOS

ILIUSTRACIJOS IR EFEKTAI

Privaloma laikytis šablone nurodytų užlaidos reikalavimų.
      Už užlaidos zonos ribų neturi būti jokių kitų objektų.
      Visi objektai ir tekstai turi būti mažiausiai 1 mm atstumu nuo matomos zonos.
      Jei norite, kad objektas būtų išplėstas iki maketo krašto, dizainas turėtų būti 
atitinkamai sudarytas pratęsiant objektą iki užlaidos.

UŽLAIDOS

      Užlaidos ir spausdinimo srities zonos:

Užlaida

Spausdinimo sritis

GERAI BLOGAI

Dizainas turi būti išsklaidytas per visą maket1, o ne centre vienoje srityje.


