În afara cerințelor pentru fișierele de tipar, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte
pentru broșuri și cataloage.
Caracteristici specifice pentru Broșuri

Vă rugăm să transmiteți un fișier PDF cu paginile individuale în ordine consecutivă. Dacă
totuși transmiteți fișiere individuale pentru fiecare pagină, vă rugăm să le denumiți astfel:
“brosura_01.pdf ”, “brosura_02.pdf”, etc. Coperțile ar trebui să fie “coperta_1” ...,
“coperta_4”.
“Zona de siguranță” - poziționarea elementelor critice (text, logo-uri ce nu trebuie tăiate) recomandăm a fi de minim 5 mm (mai mult dacă este posibil) față de tăierea finală.
Când se capsează broșuri cu un număr mare de pagini, paginile dinspre interior/mijloc vor fi
împinse în afara formatului final al broșurii (datorită grosimii hârtiei). Pentru a preveni tăierea
obiectelor aflate către margine, cum ar fi: număr de pagină, linii sau elemente poziționate
prea aproape de marginea paginii, ar trebui să luați în considerare deplasarea (denumita
CREEP) acestor elemente către interiorul paginii.

Deplasarea se poate calcula după următoarea formulă:
((Numărul total de pagini : 4) x gramajul hârtiei) : 1000 = deplasarea paginilor din mijloc față
de coperta exterioară
Exemplu:
× 150 𝑔𝑠𝑚 : 1000 = 1,8 𝑚𝑚
Aceste pagini sunt deplasate spre exterior cu 1,8 mm. Când broșura este tăiată la final,
paginile din mijloc vor fi cu 1,8 mm mai mici decat coperta exterioară. Acest lucru se va
observa, de exemplu, la numerotarea paginilor sau la alte obiecte aflate către marginea
exterioară a paginii.

Caracteristici specifice pentru Cataloage

Vă rugăm să aveți în vedere cotorul (denumit SPINE) catalogului când creați fișierul pentru
copertă.

Acesta se calculează astfel:
((Numărul total de pagini : 2) x gramajul hârtiei) : 1000 = cotorul catalogului
Exemplu:
256 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖
× 150 𝑔𝑠𝑚 : 1000 = 19,2 𝑚𝑚
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Denumirea fișierelor
Vă rugăm să folosiți denumiri clare pentru fișiere, ce indică față/verso/număr pagină.
Următoarea regulă se aplică fișierelor multipagină:
Pagina 1 - pagina fata/exterior/recto
Pagina 2 - pagina spate/interior/verso
Pentru cataloage, vă rugăm să le denumiți astfel: “catalog_pag001.pdf ”,
“catalog_pag002.pdf”, etc. Coperțile ar trebui să fie “coperta_1” ..., “coperta_4”.
Recomandări generale:
- culorile Pantone se folosesc în document doar atunci când se vor tipări cu acele culori, în
rest ele vor fi convertite în format CMYK;
- nu se vor poziționa elemente grafice la limita dimensiunii brute a documentului, spațiul de
siguranță recomandat minim este la 5 mm în interiorul formatului finit;
- în cazul textelor cu dimensiuni mai mici de 7pt trebuie evitată folosirea nuanțelor combinate
CMYK, recomandăm black 100%;
- color managementul recomandăm să fie setat OFF;
- rezoluția imaginilor recomandăm să fie cel puțin 300 dpi, CMYK, dar nu mai mare de 500
dpi;
- eventualele semne de tăiere să fie plasate în afara graficii;
- elementele pentru finisajele speciale (lăcuire selectivă, emboss, folio etc.) se vor construi la
culori speciale denumite: lac selectiv, emboss, folio și în format vectorial.

