
Vážení zákazníci!
Digitálne podklady na spracovanie pre tlač prosíme pripraviť 

podľa nasledujúcich požiadaviek

Správny PDF súbor pre tlač
Požiadavky na tlačové PDF: 
CMYK, Rezolúcia ilustrácií - 300 dpi /obrázky/, 3mm spadávka, čierny text nesmie byť definovaný z viacerých 
škálových farieb /CMY/, ale len z čiernej /K-100%/, Pantone = CMYK, v súbore musia byť správne nastavené 
pretlače – nepouživať Overprint, nepriradiť ICC profily pre obrázky a vektorovú grafiku, aby strany neboli 
v pároch, jeden dokument má  obsahovať všetky strany, acrobat pdf 1.4 – 1.6

PDF súbory nemôžu obsahovať:    
RGB, 72 dpi /obrázky/, bez spadávky, štvorfarebný čierny text, PDF–X/1, Overprint, ICC Profil RGB, strany 
v pároch, nesprávny typ písma, acrobat pdf 1.3 alebo 1.7 
Pokiaľ nastane zmena alebo oprava už odoslaného PDF súboru, prosíme bezpodmienečne nám to oznámte 
telefonicky! Opravené strany prosíme označiť! Napríklad: slovenská 17.str_oprava.pdf alebo 17.str_new.pdf. 
Úspešné odoslanie PDF súboru nám prosím oznámte /telefonicky alebo e-mailom/!
Pred odovzdaním dokumentu, prosíme skontrolovať PDF súbor v Adobe Acrobat Profesional.     
Pred tlačou, v prípade požiadavky máme možnosť z PDF súboru vytlačiť digitálny nátlačok, a poslať Vám ho 
na kontrolu.

Možnosti odovzdania PDF:
 - e-mail: dtp@komtlac.sk
 - FTP server: vygenerovaná vlastná adresa*
 - súbory odoslané cez servery: úschovňa...
Pri  odoslaní PDF súboru, prosíme o pripojenie txt. súboru s kontaktom na grafika. V prípade ak by sa vyskytli 
problémy, aby bola možnosť konzultácie.
*pokiaľ nie je vytvorená vlastná FTP adresa, dočasne môžete používať priečinok „inoutsk“, ku ktorému Vám 
pošleme e-mailom prístupové údaje.

Každý objednávateľ je zodpovedný za obsah vizuálu (gramatické chyby, jazyková mutácia, uvedená 
cena, atď.) Tlačiareň nie je povinná čítať všetky Vaše texty a opravovať Vaše gramatické chyby. Preto 
je potrebná Vaša precízna kontrola pred uložením Vášho finálneho vizuálu a poslaním do tlače. 
    Akékoľvek úpravy, opravy a zmeny podkladov treba písomne oznámiť pre oddelenie prípravy!

vedúci štúdia: Németh Peter  
+421 908 758 700 
  dtp@komtlac.sk




