
BDP visuomet siekia užtikrinti aukščiausią kokybę. Siekiant, kad spaudos gaminiai būtų 
nepriekaištingi, itin svarbu tinkamai paruošti grafikos maketus. Toliau pateikiame 
pagrindinius reikalavimus ir patarimus tinkamam maketų paruošimui*.

TIFF ir JPEG formatai
• CMYK paletėje (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
• TIFF - su LZW kompresija

PDF ir EPS vektorinė grafika
• visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK paletė
• be sluoksnių (visa grafika turi būti viename sluoksnyje Background)
• visi šriftai turi būti sukreivinti
• faile naudojama grafika privalo būti CMYK sistemos

Juodos spalvos formavimas
• Juodą spalvą turi sudaryti CYAN (C) 30% MAGENTA (M) 30% YELLOW (Y) 30% BLACK (K)100%.

Spalvų kiekis 
• Bet kurioje maketo vietoje didžiausias suminis spalvų kiekis neturi viršyti 200%
Spaudinio paskirtis, plotas ir raiška

Maketo pavadinime turi būti nurodyta: spaudinio pavadinimas, išmatavimai, kiekis (vnt.), 
mastelis.

PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA 
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS

SPAUDOS VADOVAS

Naudojimo vieta Mastelis Spausdinamas plotas / kv.m Maketo raiš ka / dpi

iki 1 300

1 - 20

1 - 20

20 - 200 300

200 ir daugiau 200 - 300
M1:10

Vidus

Laukas

M1:1
100 - 150

Jei maketas spaudai pateikiamas kitu formatu, nei aptarta šiame spaudos vadove arba 
neatitinka išdėstytų reikalavimų, UAB „Baltic Digital Printing“ negarantuoja aukščiausios 
spaudos kokybės ir neprisiima atsakomybės už galimus spausdinimo neatitikimus 
lūkesčiams.
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REIKALAVIMAI MAKETUI SU KIRTIMO LINIJOMIS

Pagrindiniai reikalavimai
•  Maketas ruošiamas PDF formatu
•  Spaudas ir kirtimo linijos talpinami atskiruose sluoksniuose
•  Visi šriftai turi būti sukreivinti
•  Makete naudojama grafika privalo būti CMYK sistemos

Visos kirtimo linijos turi būti:
•  Atskirame viršutiniame sluoksnyje
•  Pateikiamos kreivėmis
•  Pažymėtos, kaip Overprint Stroke
•  Spot Color sudarytos iš CMYK reikšmių

Jei yra kelios kirtimo, bigavimo ar perforavimo linijos, jos tūri būti skirtingų spalvų, t.y. visos 
kirtimo linijos žymimos viena spalva, visos bigavimo linijos - kita, perforavimo - trečia spalva.

PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA 
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS

Spot Color spalvų sukūrimas

•  Spot Color spalvos priskiriamos tik kirtimo, 
bigavimo ar perforavimo linijoms
•  Nepamirškite pašalinti kirtimo formos fono 
(Fill)
•  Linijų storis turi būti ne mažesnis kaip 0.5 
punkto (Points)

•  Rekomenduojame kirtimo linijas išsaugoti 
atskirame viršutiniame  sluoksnyje
• Kirtimo, bigavimo ir perforavimo linijos turi 
būti sukurtos kaip Spot Color spalvos
•  Kirtimo linijas reikia pažymėti pasirenkant 
Overprint stroke funkciją (meniu Attributes)

Kirtimo linijų paruošimas „Adobe Illustrator“ aplinkoje
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PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA 
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS

Maketo išsaugojimas

Norėdami išsaugoti paruoštą maketą, meniu skiltyje File spauskite Save As ir pasirinkite PDF 
bylos formatą. Pažimėkite Preserve Illustrator Editing Capabilities  ir spauskite ir išsaugokite.

Kilus klausimams dėl maketų paruošimo, maloniai kvieičame kreiptis į BDP profesionalų 
komandą: susisiekite su jus kuruojančiu vadybininku arba rašykite tiesiai BDP kūrybos 
dirbtuvėms: id@bdp.lt.
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