
86 mm Pārklājums 2mm

Zaļais laukums apzīmē laukumu 3 mm no kartes malām

Sarkanais laukums apzīmē max pieļaujamo laukumu 1.5 mm no kartes malām

4 mm

12.5 mm

54 mm

Plastikāta karšu maketu drukai iesniegšanas parametri.

1. Karšu maketa izmērs 86x54mm, lentas augstums 12.5mm un tā atrodas 4mm no kartes augšējās malas.
2.  Vēlamie iesniegšanas formāti: AI, EPS, TIFF, PSD, PDF.
3.  Rastra bilžu un fotogrāfiju (TIFF, PSD) izšķiršanai jābūt vismaz 300dpi
 (Ja makets sākotnēji sagatavots CorelDraw un izmantoti kādi efekti (Lens, Transparency, Shadows) 
 tie jānoflateno pirms exportēšanas uz EPS, savādāk labāk iesniegt pamatfailu CDR)
4. Visos maketos teksti jāpārvērš līnijās (jānokonvertē).
5. Maketa krāsas CMYK(bildes konvertētas no RGB pēc standarta profila EuroscaleCoatedV2) vai Pantones
6. Maketā objektus un tekstus vēlams nelikt tuvāk par 3 mm no apciršanas malas, jo pie karšu izciršanas 
 un drukas procesiem iespējamas nobīdes līdz 1.0 mm, pie mazāka attāluma iespējama vizuāli 
 pamanāma nevienāda brīvā mala. 
7. Ja nav iespējams atstāt brīvo malu 3 mm kā minēts punktā (6.) tad minimālā pieļaujamā brīvā mala 
 ir 1.5 mm, pretējā gadījumā nevar garantēt, ka ciršanas mala nebūs pārāk tuvu objektiem tekstiem. 
 Izmantojot šo attālumu 1.5 mm no kartes malas, to drīkst izmantot tikai vienā kartes pusē (priekšpusē 
 vai aizmugurē), jo līmējot kopā abas kartes puses var rasties nobīde.
8. Ja nepieciešams ievietot tekstu starp magnētisko lentu un kartes malu, tad teksta maksimālais 
 augstums 1.4 mm, atstājot no kartes malas un magnētiskās lentas 1.3 mm.
9. Ja objekts (fona bilde, fona krāsa) atrodas pie kartes malas, tad tam jābūt pārklājumam vismaz 
 2 mm pāri kartes malai.
10. Papildus ieteikumi: 
 - vēlams nelikt kartei pa perimetru apkārt rāmīti kas atrodas vienādā attālumā no malām, jo šajā gadījumā 
 būs ļoti labi uzskatāmās nenovēršamās nelielās poligrāfijas nobīdes;
 - vēlams mazus tekstus nelikt visās 4 CMYK krāsās, jo pie krāsu nobīdes tie var izplūst un palikt neasi, 
 tas pats attiecas uz baltiem tekstiem kas izgriezti kādā objektā sastāvoša no 4 CMYK krāsām, 
 jo pie krāsu nobīdes tie var aizplūst;
 - smalkiem objektiem noteikti jābūt vektoros (logotipi, mazi teksti, ornamenti u.c.)
 - ja karte drukājama CMYK, bet objektiem zināmas Pantones krāsas, vēlams arī tās norādīt, 
 jo atsevišķām Pantonēm mums ir īpaši CMYK procenti, lai iegūtu precīzāku krāsu;
 


