
Tehniskās prasības maketiem uzlīmju kontūrgriešanai

x Apgriešanas kontūra ir uzlīmes formas vektorobjekts (kvadrāts, 
taisnstūris, aplis vai cita forma) ar īpatkrāsas krāsas (spot color) kontūru. 
Krāsas nosaukums  “CutContour”!
Ja maketa failā nav dota vai ir nepareizi definēta apgriešanas kontūra, 
tad būs nepieciešama maketa papildus apstrāde, kā rezultātā var 
palielināties pasūtījuma cena!

x Minimālais griešanas objekta platums 1 mm. Šaurākus objektus var arī 
neizgriezt.

Ja uz plēves ir nodrukāts attēls un no tā ir jāizgriež objekti, tad attiecas tās 
pašas prasības, ka parastām uzlīmēm:

x Drukājot uz pašlīmējošām plēvēm līdz A4 (210x297mm) formātam bildei ir 
jābūt 300 dpi(punkti uz collu)

 Drukājot lielu formātu uzlīmes izšķirtspēju var  samazināt.

Piemērs: bildes kas paredzētas 1 m2  uzlīmes drukai izšķirtspēja var būt 
100-150 dpi. Bildes drukai uz automobiļiem – 56-90 dpi. Ļoti liela izmēra 
drukai var izmantot arī 30 dpi.

x Lai gatavajai uzlīmei apkārt neveidotos balta maliņa, tad jebkuram 

krāsainam fonam vai jebkuriem objektiem kas ir pilnīgi klāt uzlīmes 

malai  ir jābūt  maketa pagarinājumam ārpus apgriešanas kontūras – 

(bleed size)      :

1 mm uzlīmēm līdz A4 formātam;

5 mm uzlīmēm kas lielākas par A3.
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Drukas faili jāiesniedz sekojošos vektorformātos:

x CDR – CorelDraw versija līdz X8

x PDF – Adobe Acrobat versija līdz Acrobat DC

x EPS – Postscript2 un Postscript3 versija

x AI –  Adobe Illustrator versija līdz CC

Faila nosaukumā drīkst būt latīņu burti, cipari, domuzīmes un pasvītrojums. 

Krievu vai latviešu simboli nedrīkst būt. Vēlams norādīt arī gatavās lapas 

izmēru. 

Faila nosaukuma piemērs: Riga_card_200x110mm.pdf  

Fotogrāfijas kvalitatīvai drukai ar precīzu krāsu pārnesi jāiesniedz 

formātā: 

x TIF (kompresija LZV, krāsu modelis CMYK) 

Jebura cita formāta attēlam var būt nepieciešama papildus apstrāde, kas 

attiecīgi var palielināt pasūtījuma cenu.

Maketa raksturlielumi:

x Lappuses izmēram dokumentā ir jāatbilst lapas apgriešanas izmēram      .

x Katrā dokumenta lappusē  ir jābūt vienas lappuses maketam. Makets ar 

vairākām lappusēm ir jāsaglabā kā dokuments ar vairākām lappusēm vai 

arī atsevišķos dokumentos pa vienai lappusei.

Svarīgi ieteikumi maketa sagatavošanai::

x Lai teksta informācijā nerastos kļūdas vai nenotiktu šriftu maiņa, visus 

tekstus jāpārvērš līknēs (convert to curves vai convert to outlines)!  

x Lai nerastos problēmas ar krāsu pārnesi, visu objektu krāsām jābūt 

CMYK.

x Lai atsevišķiem objektiem maketā nerastos izkropļojumi vai tie nepazustu, 

tad visiem efektiem (dažādi slāņi) jābūt pārvērstiem bildē (convert to 

bitmap).

Vispārējās tehniskās prasības drukas failu maketiem
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1. Dokumenta lappuses izmērs

(gatavas lapas izmērs)

2. Griešanas atzīmes(nevajag)

3. Pārlaides apgriešanai

4. Griešanas kontūra
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