
ATMINTINĖ RUOŠIANTIESIEMS UŽSAKYMĄ SPAUDAI
Spaustuvės darbuotojai, norėdami visada tiksliai, laiku ir nepriekaištingai atlikti užsakymą, prašo laikytis 
žemiau nurodytų reikalavimų ir tik tada visiškai atsakys už TEISINGĄ darbų įvykdymą.

Jei Jums kilo klausimų, svarbiausia - nebijokite klausti!

Projektai pateikiami:
• Skaitmeninėse laikmenose: CD, DVD, USB atmintinėse.
• Failai iki 5 MB gali būti siunčiami elektroniniu paštu.
• Dideli failai gali būti įkeliami į FTP serverį, kurio adresas: saugykla.balt.net
Visus reikalingus duomenis prisijungimui Jums suteiks aptarnaujantis vadybininkas arba IT administratorius 
Gytis Bulotas, tel. 8 618 38187. El. paštas gytis@spaustuve.lt

Galutinių maketų failų formatas - ADOBE PDF/X-1a:2001.

Pateikdami projektą nurodykite:
• Failo pavadinimą, tikslų galutinį formatą.
• Asmens, į kurį kilus neaiškumams, būtų galima kreiptis, telefoną.
• Pridėkite ir atspausdinkite leidinio popierinį variantą.
• Jei bus spausdinama PANTONE sistemos spalvomis, nurodykite jų kodus.

Pateikiant kalendorių projektus:
• maketuoti remiantis mūsų spaustuvės „Kalendorių brėžiniai 20.. m.” ( kuris kasmet atnaujinamas) 
brėžinių šablonais

Reikalavimai ruošiant PDF failus spaudai:
1) Kiekvienas gaminys turi turėti automatiškai uždėtas pjovimo žymes (trim marks) ir užlaidas 
 (bleed marks) (priklausomai nuo gaminio 2-5 mm).
2) Turi būti taškinės grafikos elementų rezoliucijos 270-320 dpi. 
 (CMYK, grayscale arba duotone spalvomis).
3) Rekomenduojamas naudoti Euroscale ICC profilis (jei panaudojote kitokius, prašome perspėti).
4)  Visi makete naudojami šriftai turi būti įkelti (embedded) į maketo PDF failą arba sukreivinti jame.
5) Tekstus ar kitą informaciją rekomenduojama dėti ne arčiau kaip 5 mm nuo lapo krašto 
 (pjovimo linijos), klijuotiems leidiniams – iš klijuojamosios pusės ne arčiau kaip 20 mm.
6) Ruošiant 4 spalvų tamsius tonus, bendra spalvų suma neturėtų viršyti 330%  
 (pvz., negali būti - C 95% M 95% Y 95% B 100%).
7) Ruošiantis darbus spausdinti ant nestandartinio popieriaus, būtina atsižvelgti į rastro taško 
 padidėjimą ir išsiliejimą.
8) Į spaudai paruoštus failus turi būti įtraukti ir tušti puslapiai, pagal numeravimą atitinkantys maketą.
9)  Leidinio vidinius puslapius rekomenduotina pateikti viename faile, bet ne didesniame nei 1 GB apim-
ties.
10) Leidinio vienspalviai juodi tekstai (šriftai) bei brūkšniniai kodai turi būti spausdinami viena spalva. 
(Dažnai pasitaikanti klaida – tekstas keturiomis spalvomis.)
11) Vientisinių bei gradientinių fonų spalva leidinyje rekomenduojama tamsesnė nei 2% vienam CMYK 
kanalui. Yra rizika šviesesniems fonams išnykti spaudos proceso metu.
12 ) UV dalinio lakavimo formos, folijavimo ar iškirtimo klišės maketai pateikiami atskirais vektoriniais 
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failais (pdf, cdr arba ai - formatu). UV lakavimo vieta turi būti užpildyta C 90% M 90% Y 90% B 100% 
spalva.

Jei neturite galimybės spaustuvei maketo pateikti ADOBE PDF/X-1a:2001 formatu, maketuoti priim-
sime atvirus failus: Adobe Indesign (pridėti visi panaudoti šriftai ir iliustracijos), Photoshop, Illustrator 
(šriftai, paversti kreivėmis), CorelDraw (šriftai, paversti kreivėmis).

Detalesnę informaciją ruošiant failus spaudai galima gauti paskambinus Rolandui Butkevičiui arba Arūnui 
Juozapaičiui,  tel. 8 46 366 000. El. paštas:   rolandas@spaustuve.lt, arunas@spaustuve.lt

Dėkojame už pasitikėjimą mūsų profesine kompetencija, tikimės malonaus ir abipusiškai naudingo bendradar-
biavimo. Jei turite nors ir pieštuku paruoštą eskizą - ateikite pas mus, ir mes surasime bendrą kalbą!


