MOŽNOSTI DIGITÁLNÍHO TISKU
Vysoká kvalita

Vysoká kvalita tisku srovnatelná s ofsetovým tiskem, dobrá stabilita ploch bez efektu
nepříjemného elektrograﬁckého lesku a možnost dalšího bezproblémového knihařského zpracování.
Technologii je možno využít pro tisk menších nákladů plnobarevných tiskovin nebo
pro tisk prvních kusů, které budou předcházet samotnému tisku ofsetem.
Tisk je možný ve dvou variantách – CMYK nebo K (pantone barvy tiskneme jako CMYK).

Rychlost tisku

Tisk běžných zakázek takřka okamžitě, standardně do druhého dne.
Ihned po vytištění je možno zakázku odevzdat klientovi nebo dále zpracovávat.

Dostatečný formát tisku

Standardní potisknutelná plocha je 315 x 455 mm (materiál běžně skladem).
Maximální potisknutelná plocha je 318 x 480 mm (nemáme běžně skladem).

Oboustranný potisk

Přesné vedení materiálu zajišťuje dostačující soutisk líc/rub u všech
formátů v toleranci 0,5 až 1 mm dle typu materiálu.

Materiálové možnosti

Potiskovat lze křídový papír 115 – 300 gr. (lesklý i matný), ofsetový papír 80 – 200 gr.,
papírovou nebo speciální plastovou samolepku. Strukturované materiály v omezené míře.

Knihařské zpracování a zušlechtění

Běžné knihařské zpracování: vazba V1 (šitá drátem), V2 (lepená), spirálová, dále falcování,
bigování, perforace, laminace, atd. Nelze použít UV lak (možno nahradit laminem).

Variabilní data

Každý kus může být originál, což řeší číslování, jazykové a cenové mutace,
různé varianty tiskoviny dle určení atd.
Data pro digitální tisk připravujte stejně jako na ofset – viz článek
Předtisková příprava na následující straně.

Cena

Tato technologie je cenově výhodnější proti klasickému ofsetovému tisku
v nákladech desítek až stovek kusů.
Cenové kalkulace Vám rádi zašleme na základě konkrétních poptávek,
které zasílejte na adresu digitisk@tigris.cz

JAK SPRÁVNĚ PŘIPRAVIT
VAŠE DATA K TISKU
CMYK / K

Tisk probíhá pouze v režimu CMYK, se simulací dle normy pro ISO COATED (Fogra 39), nebo jen K.
Přímé barvy nebo barvy z jiných barevných prostorů (RGB) jsou převedeny na CMYK na RIPu (Pantone
dle knihovny). Duplex, triplex atd. musí být na CMYK režim převeden předem již při přípravě tiskoviny.

PDF

Požadovaný formát pro tisk je PDF. Tento soubor generujte vždy přes Acrobat Distiller (nastavení pro
komerční tisk) s prvotním vytvořením PostScript souboru! (Podrobný návod na našem webu: www.tigris.cz).
Export či uložení přímo z aplikací nedoporučujeme, tyto soubory se mohou v tisku chovat nekorektně.

Fonty

Užívejte jen korektní fonty, nejlépe PostScript nebo Open Type a to v kompletních rodinách řezů.
Neužívejte systémové fonty nebo amatérsky upravované fonty. Pro vložené EPS obrázky
s textem (ilustrace) nezapomeňte vložit fonty i pro ně, nebo převeďte text na křivky.

Spadačky

Objekty graﬁky, které jdou do hrany stránky musí přesahovat čistý formát stránky o 3 mm
(červené linky = ořez, zbytek je tvz. spadačka). Centrování vždy na střed cílového formátu!
Aquapark_Prostejov

Inzerát formátu 180 x 100 mm usazený v dokumentu
A4 na střed. Ořezové značky udělány ručně.
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POZEMSTAV Pr ostějov, a.s.
Pod Kosířem 73, Prostějov 796 01
Tel.: 582 365 755, fax: 582 365 801
e-mail: pozemstav@pozemstav.com
www.pozemstav.com

MĚSTSKÉ ODDECHOVÉ A SPORTOVNÍ CENTRUM
PROSTĚJOV

Leták formátu A4 (210 x 297 mm),
v dokumentu A4, s přesahem graﬁky mimo tento formát
(šedá plocha, obrázky, svislá černá linka).
Vytvoření PDF do cílového formátu zvětšeného o 10 mm
na každou stranu tak, aby se tam vešly značky
a zachoval se přesah graﬁky (tzn. 230 x 317 mm).

Výstavba Aquaparku,
jehož součástí bylo
vybudování centrální
budovy s restaurací,
kiosku, hlavního vstupu
s pokladnou, dětského
bazénu, teréních
a sadových úprav,
přípojek a komunikací.

Investor:
MI PRO STAV, s.r.o.
Vápenice 17, 796 01 Prostějov
Finanční objem:
69 milionů korun
Termín realizace:
leden 2006 – červenec 2006

Obojí ve ﬁnále ořezáno dle červených linek.

Stránkování a množení

Zakázky typu vizitky, kartičky, cenovky, PFka atd... dodat nejlépe bez namnožení jako jeden kus usazený
na ﬁnálním čistém formátu dané tiskoviny (tzn. je-li to klasická vizitka formátu 50 x 90 mm, usaďte ji
na dokument 50 x 90 mm, značky a spadačku vytáhnout ven mimo tento formát dle standardních
postupů – viz obrázek). Namnožení si provedeme sami dle vlastních technologických potřeb na RIPu.
Vícestránkové dokumenty v logickém pořadí od první strany po poslední, obálka může být
jako samostatný soubor. Opět si vyřazení do tiskových archů provedeme sami.
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telefon:
577 688 124
577 688 122
776 083 128

email:
digitisk@tigris.cz

adresa:
tř. T. Bati 627,
760 01 Zlín

Možnosti využití:
...letáky, prospekty,
brožury, časopisy, bulletiny, ﬁremní noviny,
dopisy, personalizované dopisy, oznámení,
blahopřání, diplomy, pozvánky, PFka,
jídelní lístky,
technická dokumentace, formuláře, návody,
katalogy, manuály, knihy, zpěvníky,
skripta, učebnice,
fotoalba, fotograﬁe (až do maximálního
formátu tisku),
výroční zprávy, kalendáře, prezentace,
bloky, vizitky, karty, kartičky, visačky, etikety,
cenové a jazykové mutace tiskovin.
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