
Naša spoločnosť Polygrafické centrum, s.r.o. nezodpovedá za kvalitu a obsah dodaných súborov. Zodpovedáme len za korektnosť PDF.
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Povolené použitia tiráže Polygrafické centrum. Tiráže používajte primárne v zadefinovej podobe, veľkosti a farbe 
(náhľad 1:2, Kliknutím na číslo vzoru stiahnete správny formát)

● FORMÁTY DÁT
Prijímame výhradne uzatvorené *.pdf dokumenty, ideálne 
v štandarde PDF/X-a:2001, kompatibilita Acrobat 4 (PDF 1.3). 
Ostatné otvorené dokumenty len po dohode (Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, 
MS Office, OpenOffice a pod.).

● NÁZOV SÚBOROV
V  názvoch súborov nepoužívajte diakritiku, medzery, 
špeciálne znaky ani názvy priamych farieb. V prípa-
de jazykových mutácií odlíšte názvy dát skratkami 
príslušných jazykov.
Ak posielate opravené dáta/strany, názvy 
súborov je potrebné odlíšiť od pôvod-
ných, napr. „oprava_strany_35“.
Ak sa v tlačovine bude realizovať par-
ciálny lak alebo výsek, je potrebné 
zvlášť zaslať podklady, na základe 
ktorých bude tento úkon spracova-
ný. Zaslané tlačové podklady by 
mali potom obsahovať PDF súbo-
ry so stranami určenými na tlač, 
PDF súbory s parciálnym lakom 
resp. PDF súbory s  výsekovou  
formou.

● ROZMERY DOKUMENTU 
a SPADÁVKY
Dáta zásadne pripravujte vo formáte do-
kumentu 1:1. Všetky strany dokumentu musia 
mať rovnakú veľkosť a orientáciu. Stránky umiest-
ňujte v dokumente jednotlivo, nie ako dvojstránky. Netto 
stránku umiestnite na stred dokumentu.
Spadávka musí presahovať minimálne 3 mm cez čistý for-
mát. Dáta musia obsahovať orezové značky alebo TrimBox. 
Vzdialenosť textov a grafiky odporúčame umiestniť min. 3 mm  
od orezu.

● FAREBNOSŤ a ROZLÍŠENIE
Všetky objekty musia byť vo farebnom priestore CMYK. 
Pantone farby musia byť vždy nastavené ako priame. 

ZÁSADY PRE PRÍPRAVU A  ZASIELANIE KOREKTNÝCH TLAČOVÝCH PODKLADOV

Súbory musia byť kompozitné, nie separované do jednotli-
vých farieb. Optimálne rozlíšenie obrázkov je 300 DPI (min. 
250 DPI), pri perovkách 600-1000 DPI. Ak vkladáte obrázok 
s  kompresiou (napr. JPG), je potrebné nastaviť najvyššiu 
možnú kvalitu.
Pozor na priehľadnosť a  tiene. Nezabudnite na zlúčenie 
priehľadnosti v dostatočnej kvalite (300 DPI).

● PÍSMO a ČIARY
Nedoporučujeme používať písmo menšie než 5 b, 

negatívne písmo menšie než 8 b (podľa použité-
ho fontu). Všetky písma musia byť vložené 

(embedované) do PDF dokumentu. Hrúbka 
liniek by mala byť minimálne 0,075 mm 

(0,213 b).
Linky na výrobu výsekovej formy, 

perforácie a  ryhovania musia byť 
1 bodové.

● EXPORT
Nepoužívajte export do PDF, ale vy-
tvorte klasický postscriptový súbor 
(tlač do súboru), ktorý sa na PDF 
prevedie programom Acrobat Dis-

tiller. Najdôležitejšie je nastavenie 
štandardu PDF/X-a:2001, kompati-

bilita Acrobat 4 (PDF 1.3).
Podklady nesmú obsahovať ICC profily.

● KONTROLA DODANÝCH DÁT 
v Polygrafickom centre

Dáta kontrolujeme v programoch Adobe Acrobat, prí-
padne Enfocus PitStop. V prípade, ak sa objavia nedostatky 
ako sú RGB farby, zabudnuté Pantone farby, ICC profi-
ly, obrázky s nízkym rozlíšením alebo chýbajúce fonty, 
upozorníme Vás na ne a požiadame o dodanie oprave-
ných dát.
V  prípade, ak to nie je vo vašich možnostiach, na zákla-
de dohody vieme niektoré chyby opraviť alebo odstrániť. 
Polygrafické centrum ale neručí za prípadné problémy spô-
sobené týmito úpravami.

https://www.polygrafcentrum.sk/wp-content/uploads/2023/02/TIRAZE-ZVLAST-1.pdf
https://www.polygrafcentrum.sk/wp-content/uploads/2023/02/TIRAZE-ZVLAST-2.pdf
https://www.polygrafcentrum.sk/wp-content/uploads/2023/02/TIRAZE-ZVLAST-3.pdf
https://www.polygrafcentrum.sk/wp-content/uploads/2023/02/TIRAZE-ZVLAST-4.pdf

