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Przygotowywanie plików do montażu elektronicznego

Akceptowane pliki

Kompozytowe pliki PDF od wersji 1.4.

Zasady przygotowania plików PDF:
 » W nazwach plików nie wolno umieszczać żadnych znaków specjalnych (ą, ć, ł, *, <, +, itp.).
 » Projekt musi być przesłany w skali 1:1.
 » Wszystkie użyte w dokumencie fonty muszą być osadzone lub zamienione na krzywe. Nie zaleca się 
zamiany fontów na bitmapę, może to skutkować pogorszeniem jakości druku.

 » Wymiary stron muszą być identyczne dla wszystkich stron dokumentu.
 » Pliki muszą być przygotowane w kolorystyce CMYK, lub Pantone lub CMYK + Pantone.
 » Grafika bitmapowa powinna mieć rozdzielczość pomiędzy 300 a 350 dpi.
 » Linie cięcia powinny być jedynymi znacznikami, jakich należy używać podczas eksportu pliku,  
ich odsunięcie od formatu netto powinno wynosić min. 3 mm.

 » Elementy dodatkowe, jak: lakiery UV, tłoczenia, wykrojniki itp. muszą być zdefiniowane jako dodatkowy kolor 
(spot) 100%, muszą mieć zadany atrybut nadrukowania (Overprint) i muszą być obiektami wektorowymi.

 » Grafiki wszystkich elementów sztancowanych muszą być przygotowane na siatkach wykrojników 
dostarczonych przez Fabrykę Kart. 

 » Wszystkie elementy 100%K zostaną z automatu nadrukowane (fonty, krzywe). Nadruki bieli zostaną 
zignorowane.

 » Minimalna grubość linii do druku to 0,2 pt.
 » Niedozwolone jest umieszczanie w plikach skanów zawierających raster z poprzedniego druku.
 » Każda strona pliku PDF musi mieć poprawnie zdefiniowany Trimbox oraz Bleedbox.
 » Projekt musi być wyśrodkowany względem Trimboxa i Bleedboxa
 » Druk gładkich tint oraz apli, na podłożach o nierównej powierzchni (np. struktura płótna) może, ze względu 
na technologię, skutkować pojawieniem się niewielkich, białych punktów w zagłębieniach surowca.

Zarządzanie kolorem

Profile ICC: 
Zalecamy użycie profilu ISO Coated v2 300% (ECI) dla wszelkich konwersji z RGB do CMYK (www.eci.org).

Limit nafarbienia (Total Ink Limit):

Maksymalne nafarbienie to 300%.

Wzmocnienie czerni:

W celu uzyskania głębokiej czerni zalecamy użycie następujących wartości: C50% M40% Y30% K100%.

Niewielkie czarne elementy grafiki i teksty powinny być zdefiniowane jako 100%K i mieć włączony atrybut 
overprintu. Szare elementy na kolorowym tle lepiej zamienić na szarość z triady.

Cienkie linie, poniżej 0,75 pt, powinny być zdefiniowane jako jeden kolor. Pozwoli to uniknąć 
niedokładności związanych z pasowaniem w procesie druku offsetowego.

Elementy drukowane na tłach z farb kryjących (np. metaliczne) muszą mieć wyłączony atrybut overprintu, 
czyli muszą być wybrane w tle. Dla tego typu elementów stosujemy zalewkowanie. Nie dotyczy 
to elementów bitmapowych, gdzie za zalewkowanie odpowiada klient. Zalewka powinna mieć ok. 0,07 mm 
grubości, włączony atrybut overprintu oraz musi być powiększeniem elementu drukowanego na tle.

http://www.eci.org/en/downloads


 4

Fabryka Kart 

Oznaczenia na produkcie

 » Zasady umieszczania kodów kreskowych, ich skalowania oraz dopuszczalnej kolorystyki są ściśle 
określone przez normy, które można znaleźć na stronach WWW dotyczących specyfikacji kodów EAN. 
Kodów kreskowych i kodów QR nie należy zamieniać na bitmapę i opracowywać w CMYK-u, niesie 
to ryzyko błędu odczytu kodu. Należy pamiętać też o obszarze ochronnym wokół kodu –  kod powinien 
być umieszczony na białym polu, nie bezpośrednio na grafice.

 » Stosowanie oznaczeń na produkcie jest określone przez prawo handlowe (Dyrektywa 2009/48/WE), 
symbole te nie podlegają modyfikacjom, albo zakres modyfikacji jest ściśle określony.

 » Drobne symbole i logotypy należy umieszczać jako obiekty wektorowe. Nie należy zamieniać ich 
na bitmapę.

Przekazywanie plików do Fabryki Kart

Pliki PDF można przekazywać drogą elektroniczną (FTP, e-mail, link do „chmury” itp.) oraz w formie 
fizycznych nośników (CD, DVD, pendrive).
Przed przekazaniem plików należy koniecznie: 
 » Przeprowadzić inspekcję wstępną pliku (Preflight – Adobe Acrobat PRO);
 » Sprawdzić separacje barwne pliku (Podgląd wyjściowy – Adobe Acrobat PRO);
 » Sprawdzić nadruki (Overprint);
 » Sprawdzić, czy spady wszystkich elementów wygenerowały się prawidłowo;
 » Sprawdzić centralne ułożenie projektu względem Trimboxu;
 » Sprawdzić merytorykę pracy, ewentualne błędy wyświetlania, literówki, wiszące spójniki, poprawną 
orientację awersów i rewersów.

Przekazywanie plików do sprawdzenia i akceptacji klienta

Pliki PDF są przekazywane drogą elektroniczną (FTP, e-mail, link do „chmury” itp.).

Pliki przekazywane do sprawdzenia należy oglądać zawsze z włączoną opcją podglądu nadruku 
(Adobe Acrobat / Reader – Ctrl + K -> Wyświetlanie strony -> Podgląd nadruku -> Zawsze).

W przekazanych plikach należy sprawdzić kolorystykę (Rozbarwienia CMYK, Pantone), format użytków, 
merytorykę (teksty i inne obiekty), poprawność wyświetlania nadruków (zwłaszcza bieli i czerni 100%K).

Fabryka weryfikuje pliki klientów pod wieloma względami i dokłada wszelkich starań, aby o błędach 
powiadomić klienta, ale roszczenia klienta dotyczące produktów, w których wady wynikają ze złego 
przygotowania plików do produkcji, nie będą uwzględniane. 

Fabryka Kart nie ponosi odpowiedzialności za zmiany grafiki wynikające z nieumiejętnego użycia atrybutu nadruku. 

W wyjątkowych wypadkach Fabryka Kart poprawia niewielkie błędy w plikach. Wszystkie poprawki 
w plikach wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność klienta.

Fabryka Kart nie weryfikuje poprawności ułożenia ani zgodności z wymogami prawa powyższych i im 
podobnych znaków. 
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Spad

Wyróżniamy dwa rodzaje spadu: zewnętrzny i wewnętrzny, nazywany również bezpiecznym marginesem 
grafiki. Spadu używamy dla wszystkich ciętych i sztancowanych elementów (karty, pochewki, pudełka, 
formatki, plansze itp.). Spad zewnętrzny powinien mieć min. 3 mm dla kart, pochewek, pudełek i plansz 
nieoklejanych. Natomiast dla plansz z oklejonymi krawędziami min. 20 mm.  
Spad wewnętrzny (margines) powinien wynosić min. 3 mm dla wszystkich elementów z wyjątkiem plansz, 
gdzie powinien być powiększony do 5 mm.

Spad zewnętrzny

Spad zewnętrzny

Spad zewnętrzny

Istotne elementy grafiki

Spad wewnętrzny (margines)

Format netto

Format netto

Format netto

Istotne elementy grafiki
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Projekty kart

Pliki  PDF do produkcji kart należy przygotowywać zgodnie z powyższymi wytycznymi. Dodatkowo pliki 
należy podzielić na Awers oraz Rewers i na talie, jeśli projekt zakłada więcej niż jedną talię. 
Schemat nazewnictwa pliku powinien wyglądać następująco:

Awers Talia 1 nazwa.pdf
Rewers Talia 1 nazwa.pdf
Awers Talia 2 nazwa.pdf
Rewers Talia 2 nazwa.pdf

Ilość i kolejność stron w każdym pliku powinna być zgodna z ilością i kolejnością kart w zamówionej talii. 
Jeśli któraś karta ma występować w talii wielokrotnie, należy użyć jej w pliku tyle razy, ile ma wystąpić 
w gotowej tali. Wyjątek stanowi przypadek, gdy jedna karta ma zostać powtórzona w całej talii (wspólny 
rewers). 
 » Talia 55 kart:  
Awers nazwa.pdf (55 stron) 
Rewers nazwa.pdf (55 stron)

 » Dwie talie po 55 kart ze wspólnym rewersem: 
Awers Talia 1 nazwa.pdf (55 stron) 
Awers Talia 2 nazwa.pdf (55 stron) 
Rewers Talia 1 i 2 nazwa.pdf (1 strona)

Pola, format i rodzaje kart

Przy projektowaniu kart należy uwzględnić trzy podstawowe pola grafik.
Pole grafiki, bezpieczny margines oraz pole spadu.

Pole grafiki
Należy w nim zmieścić wszystkie  
istotne elementy graficzne. 
(format netto minus bezpieczny margines)

Musi oddzielać istotne elementy 
grafiki od formatu netto.  
min. 3 mm

To oczekiwany rozmiar karty 
po procesie produkcji.
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Bezpieczny margines min. 3 mm

Sp
ad
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m

Spad min. 3 mm

Przy projektach niespadowych 
można pominąć pole spadu lub 
zostawić je białe.
Przy projektach spadowych należy 
rozszerzyć bezpieczny margines 
o min. 3 mm z każdej strony. W ten 
sposób powstanie pole spadu.

Bezpieczny margines

Format netto

Pole spadu
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Karta spadowa 
nieramkowa

Karta spadowa 
ramkowa

Karta spadowa
przepychowa

Trzy podstawowe formaty kart to:

 » Bridge 58 x 88 mm

 » Poker 63 x 88 mm

 » Pasjans 44 x 68 mm

88 mm

58 mm

min. 3 mm 

min. 3 mm 

r 5 mm 

88 mm

r 5 mm 

min. 3 mm 

min. 3 mm 

63 mm

r 5 mm 

min. 3 mm 

min. 3 mm 

44 mm

68 mm

Karta niespadowa
ramkowa

Karta niespadowa
nieramkowa

Karty, ze względu na technologię produkcji, możemy podzielić na trzy podstawowe sposoby 
przygotowania grafiki projektu. Wszystkie karty, oprócz przepychowych, muszą mieć ramkę / margines 
w identycznym kolorze w zakresie awersu lub rewersu. Awersowa może być inna niż rewersowa. 
Tolerancja cięcia kart wynosi ±1 mm.
 » Karty niespadowe (ramkowe lub nieramkowe);

 » Karty spadowe (ramkowe lub nieramkowe);

 » Karty spadowe (przepychowe);
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Karta niespadowa ramkowa

Karta niespadowa nieramkowa

Pole grafiki

Pole grafiki

Należy w nim zmieścić wszystkie  
istotne elementy graficzne. 
(format netto minus bezpieczny margines)

Należy w nim zmieścić wszystkie  
istotne elementy graficzne. 
(Najczęściej daleko (>3 mm) od linii marginesu)

Musi pozostać biały.  
min. 3 mm

Musi pozostać biały.  
min. 3 mm

To oczekiwany rozmiar karty 
po procesie produkcji.

To oczekiwany rozmiar karty 
po procesie produkcji.

Nie jest wymagane.  
Jeśli jest, musi być białe.

Nie jest wymagane.  
Jeśli jest, musi być białe.

Bezpieczny margines

Bezpieczny margines

Format netto

Format netto

Pole spadu

Pole spadu
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Karta spadowa ramkowa

Karta spadowa nieramkowa

Pole grafiki

Pole grafiki

Należy w nim zmieścić wszystkie  
istotne elementy graficzne. 
(format netto minus bezpieczny margines)

Należy w nim zmieścić wszystkie  
istotne elementy graficzne. 
(Najczęściej daleko (>3 mm) od linii marginesu)

Musi mieć kolor identyczny 
z kolorem  spadu.  
min. 3 mm

Musi mieć kolor identyczny 
z kolorem tła pola grafiki.  
min. 3 mm

To oczekiwany rozmiar karty 
po procesie produkcji.

To oczekiwany rozmiar karty 
po procesie produkcji.

Jest wymagane.  
Musi mieć kolor identyczny  
z kolorem marginesu.
min. 3 mm

Jest wymagane.  
Musi mieć kolor identyczny 
z kolorem marginesu.
min. 3 mm

Bezpieczny margines

Bezpieczny margines

Format netto

Format netto

Pole spadu

Pole spadu
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Karta spadowa przepychowa

Pole grafiki
Należy w nim zmieścić wszystkie  
istotne elementy graficzne. 
(format netto minus bezpieczny margines)

Musi oddzielać istotne elementy grafiki od formatu 
netto. Powinien stanowić bezpieczne przejście 
grafiki do pola spadu.  
min. 3 mm

To oczekiwany rozmiar karty 
po procesie produkcji.

Jest wymagane.  
Musi być kontyunuacją grafiki 
marginesu.
min. 3 mm

Grafika umieszczona centralnie. 
Zachowany bezpieczny margines. 
Elementy umieszczone w spadzie. 

Grafika umieszczona centralnie. 
Zachowany bezpieczny margines. 
Elementy umieszczone w spadzie. 

Bezpieczny margines

Format netto

Pole spadu

Aperuntiur accum et, ius sequ-
am, si a consero essi cum experit 
doluptate latur molestiae omn

Aperuntiur accum et, 
 ius sequam, si a consero essi cum 
experit doluptate latur molestiae 

Aperuntiur accum et, ius 
sequam, si a consero essi 

cum experit doluptate latur 

Aperuntiur accum et, ius 
sequam, si a consero essi 

cum experit doluptate latur 

Aperuntiur accum et, ius 
sequam, si a consero essi 
cum experit doluptate latur 

Aperuntiur accum et, ius 
sequam, si a consero essi 
cum experit doluptate latur
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Odpowiednio zadane linie cięcia oraz spad.
Spadowe 
Niespadowe

Źle zadane linie cięcia oraz  linie spadu.
Niepotrzebny nadmiar znaczników.

Grafika wycentrowana na obszarze brutto.
Spadowe
Niespadowe

Grafika nie jest umieszczona centralnie.
Nie zachowano bezpiecznego marginesu.

Grafika wycentrowana na obszarze netto.
Spadowe 
Niespadowe 

Grafika nie jest umieszczona centralnie.
Nie zachowano bezpiecznego marginesu.

58x88.indd   1 01.07.2018   21:24:42

Pliki kart po eksporcie
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Bezpieczny margines 

Bezpieczny m
argines 

Projekty pochewek

Pliki  PDF do produkcji pochewek należy przygotowywać zgodnie z powyższymi zasadami przygotowania 
plików. Projekty pochewek należy tworzyć zawsze w oparciu o siatkę wykrojnika dostarczoną przez 
Fabrykę Kart. Siatka wykrojnika może być dostarczona w formacie PDF lub AI. Grafika siatki jest zawsze 
w kolorach dodatkowych i ma włączony atrybut nadruku (Overprint). Nie wolno skalować, zmieniać 
kolorów ani atrybutu nadruku siatki. Tolerancja przesunięcia przy produkcji pochewek to ±1 mm.
Pochewka po złożeniu staje się prostopadłościanem, możemy więc wyróżnić sześć głównych obszarów 
grafiki. We wszystkich siatkach sztancowanych elementów znajdują się linie wykrojnika. Linia cięcia (Cut), 
linia bigowania i linia składania (crease, fold). Każdy z obszarów grafiki ma swój bezpieczny margines 
i spad. Przy projektowaniu pochewek należy zwrócić szczególną uwagę na przejścia spadów pomiędzy 
poszczególnymi obszarami grafiki. Należy również zwrócić uwagę na przeniesienie spadu „Obszaru grafiki 
4” na boczne skrzydełko do zaklejania. Przeniesienie spadu ma na celu zniwelowanie ryzyka wystąpienia 
białego odcięcia w miejscu klejenia pochewki.

Przejścia spadów

Przeniesienie spadu
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Wizualizacje pochewki
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Bezpieczny margines 

Bezpieczny m
argines 

Obszar gra�ki 1

Obszar gra�ki 5 

Obszar gra�ki 6 

Bi
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e 
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a 
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ej

Obszar gra�ki 2 

O
bszar gra�ki 4 

O
bszar gra�ki 3 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

19,5x60x90 Do indd zła2.pdf   1   08.08.2018   15:19:32

Bezpieczny margines 

Bezpieczny m
argines 

Bi
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e 
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a 
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ej

Pliki pochewek po eksporcie

Poprawnie przygotowany 
plik pochewki.
Grafika dopasowana 
do poszczególnych 
obszarów.
Poprawnie utworzone 
spady, przejścia spadów 
oraz przeniesiony spad 
obszaru czwartego.

Źle przygotowany plik 
pochewki.
Grafika niedopasowana 
do poszczególnych 
obszarów.
Bezpieczny margines nie 
jest zachowany. Brakuje 
przejść i przeniesień 
spadów.



 15

Fabryka Kart 

Poprawnie przygotowany 
plik pochewki.
Grafika dopasowana 
do poszczególnych 
obszarów.
Poprawnie utworzone 
spady, przejścia spadów 
oraz przeniesiony spad 
obszaru czwartego.

Źle przygotowany plik 
pochewki.
Wykrojnik biały lub bez 
atrybutu overprintu. 
Brak przeniesienia spadu.
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Projekty pudełek

Pliki  PDF do produkcji pudełek należy przygotowywać zgodnie z zasadami przygotowania plików. 
Projekty pudełek należy tworzyć zawsze w oparciu o siatkę wykrojnika dostarczoną przez Fabrykę 
Kart. Siatka wykrojnika może być dostarczona w formacie PDF lub AI. Grafika siatki jest zawsze w kolorach 
dodatkowych i ma włączony atrybut nadruku (Overprint). Nie wolno skalować, zmieniać kolorów ani 
atrybutu nadruku siatki. Tolerancja przesunięcia przy produkcji pudełek to ±1,5 mm.
Pudełko składa się zazwyczaj z wieczka oraz z denka. Konstruujemy je w oparciu o tekturę o grubościach 
1,2 mm, 1,5 mm oraz 2 mm. Na siatkę pudełka składają się następujące linie.

  Cut line – linia cięcia okleiny pudełka;
  Bleed line – linia minimalnego spadu;
  Art box – prostokąty, w których należy centrować grafikę.

Bleed line Cut line Art box 

Lines type :

Box size: 
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Projektując pudełko należy zwrócić szczególną uwagę na przejścia pomiędzy poszczególnymi obszarami 
grafiki, na wcięcia okleiny w przy krótszych bokach pudełka oraz na klapki boczne na dłuższych bokach 
okleiny.

Bezpieczny margines 

Be
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Klapka boczna 
i wcięcie okleiny po 
złożeniu pudełka 
tworzą całość.
Dlatego grafika przy 
nich powinna być 
spójna.
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Poniżej przedstawiony jest efekt oklejenia pudełka w taki sposób, że wyeksponowane są boczne ścianki.
Na fotografii od frontu wyraźnie widać, w jaki sposób grafika z bocznych ścian przechodzi na górę 
pudełka. Najlepiej jednak, jeśli grafika z góry / dołu pudełka płynnie przechodzi na ścianki boczne.
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Wieczko

Pudełko, w którym grafika płynnie przechodzi z góry / dołu na boczne ścianki gwarantuje najlepszy efekt 
końcowy. Należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznego marginesu (min. 3 mm) na wszystkich 
obszarach grafiki oraz na prawidłowo wygenerowany spad (min. 3 mm).
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Denko

Spad niekoniecznie musi być obrysem wykrojnika. Trzymilimetrowy obrys siatki wykrojnika to wymagane 
minimum. Spad może również wyglądać tak, jak na poniższym pudełku.
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Projekty wkładek do pudełek

Pliki  PDF do produkcji wkładek należy przygotowywać zgodnie z zasadami przygotowania plików. 
Projekty wkładek należy tworzyć zawsze w oparciu o siatkę wykrojnika dostarczoną przez Fabrykę 
Kart. Siatka wykrojnika może być dostarczona w formacie PDF lub AI. Grafika siatki jest zawsze w kolorach 
dodatkowych i ma włączony atrybut nadruku (Overprint). Nie wolno skalować, zmieniać kolorów ani 
atrybutu nadruku siatki. Tolerancja przesunięcia przy produkcji wkładek to ±1 mm.
Wkładki do pudełek produkowane są z kartonów o gramaturach od 250 g/m2 do 350 g/m2. Przy tworzeniu 
wkładek należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca łamania kartonu i projektować grafikę w sposób, 
który uwzględni łamy. W projekcie należy również uwzględnić spady oraz bezpieczne marginesy (3mm 
od każdego łamu i linii cięcia).

Bezpieczny margines 

Bezpieczny m
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Spad
Cięcie
Biga / Łam
Bezpieczny margines
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Projekty formatek

Pliki  PDF do produkcji formatek należy przygotowywać zgodnie z zasadami przygotowania plików. 
Projekty formatek można opierać na własnych siatkach wykrojnika, jednak Fabryka Kart zastrzega sobie 
prawo do optymalizacji kształtu siatek. Siatka wykrojnika musi być dostarczona w formacie PDF lub AI. 
Siatka musi być zawsze w kolorach dodatkowych i musi mieć włączony atrybut nadruku (Overprint). 
Siatka wykrojnika musi być nałożona na grafikę. Awers i rewers siatki formatek muszą stanowić poziome, 
lustrzane odbicie. Formatki produkujemy z kaszerowanej tektury o grubościach 1,2  mm, 1,5 mm, 
2 mm. W projekcie należy również uwzględnić spady oraz bezpieczne marginesy (3 mm od każdego 
łamu i linii cięcia). Minimalna odległość między nożami to 6 mm.  W procesie produkcyjnym zawsze 
występują przesunięcia (przy druku, przy kaszerowaniu, przy sztancowaniu). Tolerancja przesunięcia siatki 
na formatce to 1,5 mm. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie minimum 3 mm spadów zewnętrznych 
i 3 mm bezpiecznego marginesu grafiki.

Bardzo niewielkie elementy, w których nie jest możliwe zastosowanie bezpiecznego marginesu wewnątrz 
cięcia, należy projektować w taki sposób, aby przesunięcia wykrojnika nie miały znaczącego wpływu 
na ostateczny wygląd elementu.

Spad
Cięcie
Bezpieczny margines
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Awers Rewers

Rewers formatki musi powstać poprzez poziome odbicie awersu.
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Awers Rewers

$

Przed sztancowaniem

Przed sztancowaniem

Elementy formatki należy projektować w taki sposób, żeby niwelować widoczność przesunięć. Należy 
unikać stosowania ramek i obwódek dokładnie odwzorowujących kształt elementu. Na powyższych 
elementach przesunięcie grafiki nie jest tak rażące, jak na elementach poniżej. Nie da się całkowicie 
wyeliminować przesunięć w procesie produkcji formatek.

$

$

$

$

Awers Rewers

$

Po sztancowaniu

Po sztancowaniu

$

$

Wizualizacja przesunięć w procesie produkcji formatek i sposób ich niwelowania.
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Bezpieczny margines 

Bezpieczny m
argines 
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Obszar gra�ki 1  Obszar gra�ki 3 Obszar gra�ki 4 

Obszar gra�ki 5

Obszar gra�ki 6 

Projekty displayów

Pliki  PDF do produkcji displayów należy przygotowywać zgodnie z zasadami przygotowania plików. 
Projekty displayów można tworzyć we własnym zakresie, ale Fabryka Kart zastrzega sobie prawo do ich 
sprawdzenia i naniesienia niezbędnych modyfikacji. Siatka wykrojnika może być dostarczona w formacie 
PDF lub AI. Grafika siatki musi być w kolorach dodatkowych i musi mieć włączony atrybut nadruku 
(Overprint). Tolerancja przesunięcia przy produkcji displayów to ±1 mm.
Display służy do zbiorczego eksponowania pochewek lub pudełek. Wymiary displaya są bezpośrednio 
związane z wymiarami opakowań jednostkowych, które mają być w nim umieszczone.
Linia łamania pomiędzy obszarami grafiki 5 i 6 może być czasem częściowo zmieniona na linię cięcia 
w taki sposób, że obszar 6 zyskuje część z obszaru 5 (Przykład na następnej stronie). Należy zwrócić 
uwagę na przeniesienie spadu Obszaru grafiki 4 na boczne skrzydełko do zaklejania. Przeniesienie spadu 
ma na celu zniwelowanie ryzyka wystąpienia białego odcięcia w miejscu klejenia displaya.

Spad
Cięcie
Bezpieczny margines
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Wizualizacje złożonego displaya
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Projekty plansz

Pliki  PDF do produkcji plansz należy przygotowywać zgodnie z zasadami przygotowania plików. 
Projekty plansz można tworzyć we własnym zakresie, ale Fabryka Kart zastrzega sobie prawo do ich 
zweryfikowania i naniesienia niezbędnych modyfikacji. Siatka wykrojnika może być dostarczona 
w formacie PDF lub AI. Grafika siatki musi być w kolorach dodatkowych, musi mieć włączony atrybut 
nadruku (Overprint) i musi być wektorowa. Tolerancja przesunięcia przy produkcji plansz to ±1,5 mm. 
Bezpieczny margines, jaki należy uwzględnić przy projektowaniu plansz, to 5 mm.
Projektując plansze, należy zwrócić szczególną uwagę na różne formaty netto i brutto  awersu i rewersu. 
Produkujemy plansze z oklejanymi lub nieoklejanymi  krawędziami. Plansza może zawierać do 4 łamów 
(większą ilość łamów należy zawsze uzgodnić z Fabryką Kart).

Plansze z oklejanymi brzegami:
Format netto:   awers planszy projektujemy w docelowym formacie, natomiast rewers pomniejszamy 

o 5 mm z każdej strony, np. dla planszy, która docelowo ma mieć format 300 x 300 mm 
projektujemy dwa pliki – awers 300 x 300 mm + spad oraz rewers 290 x 290 mm + spad.

Spady:   dla awersu – spad musi wynosić min. 23 mm, dla rewersu – spad musi wynosić min. 3 mm.

Plansze z nieoklejanymi brzegami (cięte „na ostro”):
Format netto:   awers i rewers planszy projektujemy w docelowym formacie, np. dla planszy, która ma  

mieć format 300 x 300 mm, projektujemy dwa pliki awers i rewers 300 x3 00 mm + spad.
Spady:   dla awersu i rewersu spad musi wynosić min. 3 mm.

Awers

Cut Line
Half-Cut Line
Bleed Line (linia spadu)
Bezpieczny margines

Cut Line
Half-Cut Line
Bleed Line (linia spadu)
Bezpieczny margines

Rewers
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Plansze  z oklejanymi brzegami należy projektować w taki sposób, aby grafika bezpiecznego marginesu 
przechodziła płynnie na cały obszar spadu (w sumie 28 mm). Należy również pamiętać, iż bezpieczny 
margines rewersu planszy będzie się bezpośrednio łączył ze spadem awersu. Miejsce łączenia wypada 
na około siódmy milimetr spadu awersu. Dlatego ważne jest, aby bezpieczny margines awersu i rewersu 
były spójne kolorystycznie. 
Projekty plansz z nieoklejonymi brzegami nie potrzebują tak spójnych kolorystycznie marginesów 
i spadów, ponieważ te nie łączą się ze sobą. 
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Przygotowanie projektu (InDesign)

Zalecamy przygotowywanie projektów wykonawczych w programie Adobe InDesign. Poniżej 
przedstawiamy, pokrótce, najważniejsze etapy przygotowania projektu.

Ustawienia wstępne
Wygląd czerni

Należy ustawić 
dokładne wyświetlanie 
i drukowanie czerni  
oraz nadruk dla próbki 
Czarny 100%
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Ustawienia kolorów
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Przygotowanie projektu karty 58 x 88 mm niespadowej ramkowej

Zalecamy przygotowywanie projektów wykonawczych w programie Adobe InDesign. Poniżej 
przedstawiamy, pokrótce, najważniejsze etapy przygotowania projektu.

W efekcie otrzymujemy dokument poniższy, 55-stronicowy dokument.

Format netto: 58 x 88 mm

Ilość stron: 55

Bezpieczny margines: 3 mm

Spad: 3 mm

Format netto: 58 x 88 mm

Bezpieczny margines

Spad
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Zakładając, że tło naszej 
karty jest jednakowe dla 
wszystkich kart w talii, 
możemy skorzystać 
ze strony wzorcowej 
i nadać identyczne 
tło wszystkim kartom 
jednocześnie. Należy 
pamiętać o zachowaniu 
bezpiecznego marginesu 
(3 mm).

Korzystając z funkcji 
zaokrąglenia narożnika,  
Obiekt -> Opcje narożnika...
nadajemy żądany 
promień narożnikom 
grafiki.

Na stronie wzorcowej 
możemy dodać wiele 
elementów, które znajdą 
się na wszystkich stronach 
dokumentu.

Bardzo istotne jest, 
żeby grafika była jak 
najlepiej wycentrowana 
względem formatu netto, 
gdyż nawet niewielkie 
przesunięcia mogą być 
widoczne po pocięciu 
talii.

Projektując elementy, które opierają się na siatkach wykrojnika, należy pamiętać, aby siatkę umieszczać 
zawsze na najwyższej warstwie, a podczas jej umieszczania (Ctrl + D)  zawsze zaznaczać opcję 
„Przezroczyste tło”.
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Ustawienia eksportu do pliku PDF
Eksportując plik PDF do druku, mamy do wyboru szereg opcji. Poniżej przykład optymalnego ustawienia.

Nazwa predefiniowanego ustawienia:
Własny opis ustawień

Obrazy kolorowe:
Próbkowanie do 300 ppi dla obrazów powyżej 350 ppi. 
Zalecamy bezstratną kompresję ZIP.

Obrazy w skali szarości:
Próbkowanie do 300 ppi dla obrazów powyżej 350 ppi. 
Zalecamy bezstratną kompresję ZIP.

Obrazy  monochromatyczne:
Wymagają większej rozdzielczości.
Próbkowanie do 1200 ppi dla obrazów powyżej 1800 ppi. 
Zalecamy kompresję CCITT Group 4.

Zalecamy włączenie kompresji tekstu i grafiki wektorowej oraz 
przycinania danych obrazu do ramek.

Zgodność:
Przyjmujemy pliki PDF od wersji 1.4 do 1.7

Eksportuj jako:
Zawsze jako strony, nie rozkładówki.

Opcje:
Eksportuj warstwy: widoczne i drukowalne.

Dołącz:
Nie zaznaczamy niczego.
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Znaczniki:
Wyłącznie linie cięcia, żadnych innych. 
Typ: domyślny 
Grubość: 0,25 pt.
Przesunięcie: nie mniejsze niż wielkość spadu.
Spad: Jeśli jest zdefiniowany w dokumencie, zaznaczamy 
opcję „Użyj ustawień spadu dokumentu”, jeśli nie, to należy 
zdefiniować wielkość spadu ręcznie. Nie mniej niż 3 mm.

Kolor:
Konwersja kolorów:
 Konwertuj na miejsce docelowe (zachowaj wartości) 
Używamy, kiedy projekt zawiera elementy CMYK oraz innych 
przestrzeni kolorystycznych (RGB, LAB nie Pantone). 
Wtedy kolory CMYK nie zostaną zmienione przez poniższy 
profil, a elementy w innych przestrzeniach zostaną w trakcie 
eksportu pliku zamienione na CMYK.

 Konwertuj na miejsce docelowe 
Używamy, kiedy zamierzamy zmienić wszystkie wartości 
kolorów w danym projekcie (oprócz kolorów dodatkowych), 
np. kiedy chcemy zredukować nafarbienie. Trzeba jednak 
pamiętać, że wszystkie obiekty, takie jak: tekst, grafika 
wektorowa i bitmapowa czy przejścia tonalne zostaną 
zmienione. Po takiej konwersji należy bardzo dokładnie 
sprawdzić projekt pod względem kolorystyki.

Miejsce docelowe: zalecamy użycie profilu ISO Coated v2 300% 

Reguła dołączania profilu:  Nie dołączaj profilów.

Menedżer farb:  to menu pozwala na zamianę kolorów 
dodatkowych (Pantone itp.) na CMYK 
oraz na nadawanie aliasów nazw kolorom 
dodatkowym.
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Kryteria akceptacji dostawy

Dostawę uważa się za godną z zamówieniem jeżeli przynajmniej 98% produktu posiada parametry 
jakościowe i ilościowe mieszczące się w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejszą instrukcje.
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Dziękujemy za zapoznanie się z naszą 
 instrukcją przygotowania plików.

Pozdrawiamy 
zespół Fabryki Kart

opracował  
Jakub Gaj

wizualizacje 3D
Dariusz Synowski

Fabryka Kart 

tel.: +48 12 630 44 00
e-mail: fabryka@fabryka-kart.eu

www.fabryka-kart.eu
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