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Popis stránek dokumentu
1. strana - náhled hotového výrobku.
Vhodné pro jasnou představu, jaký je požadován výsledek.
2. strana - kombinace výsekové linky a tisku včetně spadávky.
Vhodné pro jasnou představu umístění výseku k tiskovému obrazu.
3. strana - data pro samotný tisk se spadávkou (3 mm).
Podklad nutný pro samotný tisk kvalitě odpovídající tiskovému PDF.
dle: http://qprinter.cz/info/tiskove-pdf
Umístění černých teček 5 mm v r ohu podkladu,
vzdálených 5 mm od výsledného formátu.
• je technickou značkou pro pasování výseku k obrazu.
Profesionální grafik umístí • v stejné pozici jak na straně pro tisk,
tak na straně s výsekovou linkou dle náhledu strana 3. a 4.
Nepřítomnost • není chybou zpracování podkladu pro výrobu.
4. strana - data pro samotný výsek.
Podklad nutný pro samotný výsek.
Umístění • viz. popis strany 3.
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V případě požadavku kombinace více možností výseku v jednom kroku používejte:
100%M (purpurovou) pro naříznutí. Nejčastěji u samolepek, kdy je naříznuta pouze
horní část samolepky, ale není proříznut nosný podklad. Samolepky jsou dodány v archu,
nebo pásech.
100%C (azurovou) pro proříznutí celkového materiálu - klasický tvarový výsek.
Výsledkem jsou samostatné kusy.
zelená = 100%C (azurová) + 100%Y (žlutá) pro rylování materiálu - linka pro ohyb u
stojánků, krabiček atd.
Pokud z důvodu grafiky není možno použít uvedené barvy je nutno k zadání připsat jaká
barva linky má mít jaký výsledek.

Přesnost výseku vzhledem k použité technologii:
• Digitální suchý tisk s deskovým ořezem do 0,5 mm
• Digitální mokrý tisk na PVC s přímým ořezem z role
šíře do 100 cm do 1,0 mm
šíře do 135 cm do 1,5 mm
šíře do 162 cm do 2,0 mm
• Laser od 1 do 3 mm
• Fréza od 2 do 5 mm
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