
Kā sagatavot drukas failus, 
izmantojot Adobe Illustrator?

DRUKAS FAILU 
NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS



Drukas faili iesniedzami PDF formātā, vienā pdf failā, 
kur viena drukas materiāla lapaspuse ir viena pdf lapaspuse. 

Fails jāsagatavo CMYK krāsu sistēmā ar izšķirtspēju 300 - 600 ppi.

Visiem drukas failiem nepieciešams iekļaut attēlus (embed). 

Tekstiem jābūt kurvētiem jeb pārvērstiem līknēs (outlines).

5 mm pārlaides no griezuma līnijas uz āru.
Elementiem, kuri turpinās pie pašas malas, nepieciešams turpināties arī pārlaižu daļā.

Tekstu un svarīgos elementus nenovietot tuvāk kā 5 mm no griešanas līnijas.

Visus maketus ir jāiesniedz ar griezuma līnijām jeb cropmarkām (arī trim marks).

DRUKAS FAILU NOFORMĒŠANAS PAMATPRASĪBAS



Šim nolūkam mums kalpo dažādas grafiskās programmas, 
piemēram, Adobe Illustrator

SAGATAVOJAM VĒLAMO FAILU 



Galvenajā izvēlnē atrodam File un tad izvēlamies Save As...

SAGLABĀJAM GATAVO FAILU 



Piešķiram failam vēlamo nosaukumu File name: un tad izvēlamies Save as type...
Drukas vajadzībām izvēlamies Adobe PDF(*.PDF)

SAGLABĀJAM GATAVO FAILU 



IZVĒLAMIES PARAMETRUS

Izvēlnē General vissvarīgākais parametrs ir Adobe PDF Preset.
Drukas vajadzībām izvēlamies Press Quality.

Ja ir vēlme apskatīt gatavo PDF failu uzreiz pēc 
saglabāšanas, atzīmējam View PDF after Saving. 
Fails tiks atvērts automātiski.



IZVĒLAMIES PARAMETRUS

Izvēlnē Compression norādam vēlamo izšķirtspēju. 
Parasti šos lielumus atstāj pēc noklusējuma ar izšķirtspēju 300 ppi.

Ir vēlams atzīmēt arī 
Compress Text and Line Art. 

Vislabāko drukas kvalitāti sniedz Image Quality, 
kas norādīta kā Maximum



IZVĒLAMIES PARAMETRUS

Izvēlnē Marks and Bleeds norādam griezuma līnijas un pārlaides. 
Šos lielumus iespējams mainīt pēc vajadzības.

Parametrs Bleed ļauj izvēlēties pārlaides, 
kas visbiežāk ir 3 mm vai 5mm 

Lai drukas failā redzētu griezuma līnijas, 
obligāti atzīmējam Trim Marks*

* Trim Marks = Crop Marks
dažādās programmās mēdz būt dažādi nosaukumi, 
bet tas nozīmē vienu un to pašu



IZVĒLAMIES PARAMETRUS

Izvēlnē Output norādam krāsu profilu. 
Krāsu profilus iespējams mainīt atkarībā no gala produkta specifikas un papīra.

Piemēram, ISO Coated lieto dažādiem Gloss un 
Silk krītpapīriem.



REZULTĀTS

Iegūstam failu, kas sagatavots atbilstoši norādītajiem parametriem un gatavs drukai.


