
JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ
PLIK DO DRUKU
O czym warto pamiętać przygotowując projekt? 
Jak unikać najczęściej popełnianych błędów?
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FORMAT NETTO

FORMAT ZAPISU
Czy rodzaj pliku ma znaczenie?
Ze względu na oprogramowanie wykorzystywane przez grafików i drukarnię zapisanie pliku we właściwym 
formacie jest niezbędne do jego prawidłowego odczytania i dalszej eksploatacji. Najczęściej przyjmowany 
format do druku PDF, TIFF, JPG.  

PDF jest najlepszym firmatem zapisu. Pozwala on na zapis grafiki wektorowej. Ma to duże znaczenie gdy 
projekt ma być drukowany w różnych rozmiarach. Modyfikacja jego rozmiarów nie wpływa negatywnie na 
jakość. Wysoka jakość pliku graficznego zostaje zachowana również w momencie jego eksportu z programu 
graficznego do formatu PDF. Dlatego też ten format zalecany jest do zapisu większości plików przeznaczo-
nych do wydruku.

Innymi formatami akceptowanymi przez naszą drukarnię są formaty TIFF lub JPG.  
TIFF to format zapisu grafiki rastrowej, który umożliwia profesjonalne wykorzystanie plików graficznych bez 
narażania ich na utratę jakości podczas kompresji.  Jeśli chcemy by grafik zaingerował w przesłany plik 
można zapisać go w tym formacie.

JPG pozwala na dużą kompresję plików graficznych. Jednak wraz ze zmniejszającym się rozmiarem pliku 
spada jakość zapisanej grafiki, co oznacza, że przesłane przez Ciebie zdjęcie może wydrukować się w bardzo 
kiepskiej jakości. Jego wadą jest również brak możliwości zapisu fizycznych rozmiarów pliku, a tym samym nie 
nadaje się do druku wielkoformatowego. 

format zastosowaniewymiary (mm) 

A6 105x148 ulotka, notes

A5 148x210 ulotka, notes, katalog

A4 210x297 ulotka, katalog, gazeta, 
broszura, papier firmowy, 

A3 297x420 plakat, folder,
podkład na biurko

A2 420x594

A1 594x841 plakat, kalendarz

B6

B5

B4

ulotka, notes

B3

ulotka, notes, katalog

ulotka, katalog, gazeta, 
broszura, papier firmowy, 

plakat, kalendarz,
podkład na biurko

plakat, kalendarz,
podkład na biurko

plakat, folder,
podkład na biurko330x470

480x680B2

DL 99x100 ulotka

- 85x55 wizytówki

- 90x50 wizytówki

125x175

165x235

235x330

.pdf



SPADY I MARGINESY BEZPIECZEŃSTWA

PROJEKTY Z TEKSTEM

Projekty należy przygotowywać w skali 1:1, plik musi 
mieć dokładnie ten sam format, w jakim chcesz 
otrzymać swój finalny wydruk. Nazywa się to format 
netto, który przed wysłaniem do druku należy 
powiększyć o spady drukarskie. Są one dodatkowym 
obszarem, który wychodzi poza krawędź formatu 
netto i gwarantuje, że grafika będzie dochodziła do 
samej krawędzi po przycięciu arkusza. Umieszczenie 
ich jest niezbędne, gdyż krajarki i gilotyny do cięcia 
papieru nie są w stanie przyciąć coś w idealny 
sposób co do ułamków milimetra (występują mikro 
przesunięcia).

Nasza drukarnia stosuje spady minimum 3mm do 
wszelkich wydruków (broszury, katalogi, gazety, 
plakaty, notesy, wizytówki, ulotki, etykiety, itp.). Wyjąt-
kiem jest oklejka do oprawy twardej, która musi mieć 
35 mm spadu. 

Oprócz spadów ustaw również tzw. marginesy 
bezpieczeństwa, czyli ok. 5 mm odstępu między 
istotnymi elementami graficznymi a ramką projektu. 
Wówczas ewentualne przesunięcie ostrza gilotyny nie 
będzie ingerować w treść projektu, a awers i rewers 
w druku dwustronnym ułożą się symetrycznie wzglę-
dem siebie. 
W przypadku kiedy grzbiet publikacji jest klejony lub 
spiralowany, margines bezpieczeństwa od strony 
grzbietu powinien wynosić 10 mm.

• Czarne teksty nie powinny składać się z 4 kolorów składowych (C,M,Y,K) wska-
zane jest by zawierały one tylko czarny kolor z pominięciem trzech pozostałych 
barw (ten problem występuje powszechnie, gdy projekt został wykonany 
najpierw w przestrzeni barwnej RGB, a następnie skonwertowany do przestrzeni 
barwnej CMYK). W innym wypadku mogą spowodować problemy z tzw. paso-
waniem druku (równym nakładaniem się farb drukarskich), co może skutkować 
rozmyciem kształtu liter.

• Najmniejsze dopuszczalne teksty to 5 punktów  dla tekstów czarnych i 7 punt-
ków do tektów kolorowych. 

• Małe białe napisy na czarnym tle (w kontrze) - jeżeli czarne tło składa sie z 4 
składowych CMYK, wokół białych liter celem zachowania najlepszej ich czytel-
ności powinno się stosować zewnętrzny kontur grubości 0,2 mm z użyciem 
samego czarnego koloru bez dodatku pozostałych składowych C, M, Y, Teksty 
te muszą być zapisane w grafice wektorowej. 

• Czarne testy niewielkich rozmiarów są zdecydowanie bardziej czytelne od 
tekstów szarych. Skala szarości uzyskiwana jest w poligrafii rastrowaniem obrazu 
(zmniejszaniem gęstości punktów, które składają się na jest obraz), co w przy-
padku niewielkich liter wpływa na ostrość ich krawędzi.

• W opcjach zapisu PDF-a należy koniecznia zaznaczyć opcję „osadź czcionki 
w dokumencie” („embed fonts in document”) lub zamienić je na krzywe przez 
zapisaniem do PDF-a (convert to curves).
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CMYK CZY RGB?

Kiedy przygotowujemy plik do druku z pewnością zależy nam na 
wysokiej jakości koloru, szczególnie kiedy grafika ma wiele istot-
nych szczegółów, które muszą być dokładnie odwzorowane. 
Rozpoczynając pracę nad projektem należy ustawić kolorystykę 
jako CMYK. Przy takim ustawieniu uzyskujemy na ekranie symula-
cję kolorów, które uzyskamy po wydruku. W tzw. druku pod proof.  

Częstym błędem jest ustawienie projektu w kolorach RGB, nie jest 
to profil kolorystyczny używany w druku offsetowym, najczęściej 
stosuje się RGB w druku pigmentowym, fotografii oraz na fotola-
bach w procesie wywoływania zdjęć.
Zdjęcie obok ukazuje jak ten często spotykany błąd wpływa na 
wygląd pracy po wydruku.

W druku offsetowym możemy użyć również kolorów Pantone, jest to 
jednak proces który powoduje konieczność przygotowania maszy-
ny pod dokładnie wskazany kolor z palety Pantone. Wykonujemy 
taki druk na indywidualne życzenie klienta, który może w symulacji 
zobaczyć wstępny wynik wydruku.
Należy jednak zaznaczyć ten fakt na etapie kalkulacji ceny za druk 
i świadomie używać ich w projekcie.

Należy pamiętać, iż nieskalibrowany monitor, a także zwykła 
drukarka nie przedstawia kolorów w sposób wiarygodny. Do wery-
fikacji kolorystyki służy proof cyfrowy, który możemy na życzenie 
przygotować do wglądu przed rozpoczęciem druku. 



ROZDZIELCZOŚĆ

NAFARBIENIE

Nafarbienie, inaczej suma pokrycia farbami CMYK 
w konkretnym punkcie graficznym projektu wyraża-
na w procentach. Jego wartość nie powinna prze-
kroczyć 300%. 
Do każdego rodzaju papieru, na którym będzie 
drukowany projekt należy ustawić odpowiednie 
parametry procentowe farb aby uzyskać wydruk 
wysokiej jakości.

Papier gazetowy - max. 240%
Papier niepowlekany - max. 280%
Papier powlekany - max. 330%

Jeśli chcesz uzyskać efekt głębokiej czerni, powinie-
neś zastosować kombinację: C-40%, M-40%, Y-40%, 
K-100%, a suma farb nie powinna przekroczyć 220%.

Niedostosowanie poziomu nafarbienia do rodzaju 
wykorzystywanego podłoża może sprawić, że farby 
zleją się po wydrukowanym arkuszu. W takim przy-
padku wyeksponowanie istotnych szczegółów 
będzie niemożliwe. Poza tym zbyt duża ilość farby 
może spowodować pojawienie się mikropęknięć na 
ciemnych elementach grafiki, co będzie rzutowało 
na mniejszą odporność wydruku na uszkodzenia.

Przed oddaniem pliku do druku należy zwrócić 
uwagę na jego rozdzielczość, która wpływa 
na ostrość grafiki. 
Właściwa rozdzielczość drukarska to 300 ppi. 

Uwaga! 
Poprawnie sformatowany plik do 300 ppi to nie 
wszystko! Jakość wydruku zależy również od 
jakości samej grafiki. Powiększenie do rozdziel-
czości drukarskiej grafiki o niskich parametrach 
(np. pliku znalezionego w internecie - 72 ppi.)  
nie wystarczy by wydruk uzyskał wysoką 
jakość. Warto zwrócić więc uwagę na rozdziel-
czość już podczas kompletowania elementów 
graficznych projektu (np. zdjęcia czy logoty-
py). 

270 %
cyan - 69 %
magenta - 63 %
yellow - 65 %
black - 73 %

cyan - 92 %
magenta - 85 %
yellow - 87 %
black - 96 %

360 %

Nafarbienie
mieszczące się 
w standardzie

Nafarbienie
wyższe niż

w standardzie

72 ppi. 300 ppi.



Przed zapisaniem pliku do PDF-a proszę upewnić się czy:

• wymiary projektu są zgodne ze złożonym zamówieniem;
• wszystkie grafiki zostały zamienione na CMYK;
• wszystkie czarne obiekty i teksty są zbudowane z jednego koloru składowego K-100%;
• na każdej stronie pracy są poprawne spady;
• grafiki mają odpowiednio wysoką rozdzielczość;
• warstwy dokumentu są spłaszczone;
• fonty zamienione są na krzywe (ew. można je osadzić w dokumencie podczas zapisywania);
• projekt nie zawiera białych obiektów nadrukowanych;

Co sprawdzić przez zapisaniem projektu do formatu PDF?

Po zapisaniu PDF-a zawsze należy otworzyć go przez wysłaniem do drukarni, by sprawdzić czy:

• podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się (przy zbliżeniu ok. 200-300% na fotografiach piksele 
powinny być wcale lub słabo widoczne, innymi słowy zdjęcia powinny wyglądać ładnie i nie być 
zbyt rozmazane;
• zostały zachowane spady z projektu (wybranie niewłaściwych ustawień utworzenia pliku PDF może 
spowodować, że plik zapisze się bez spadów uwzględnionych w projekcie);
• cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają się poprawnie (szczególnie w 
przypadku programu Corel Draw);
• nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu.

Co sprawdzić w gotowym pliku PDF?

Więcej informacji na temat przygotowania pliku do druku na stronie
www.topdruk24.pl  

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. 
Są chronione prawem autorskim, które przysługuje Top Druk Sp. z o.o., sp.k.

CO SPRAWDZAJĄ NASI GRAFICY
• zgodność parametrów zamówienia z przesłanym 
plikiem;
• zgodność wymiaru zamówienia z projektem;
• poprawną ilość stron w projekcie;
• prawidłowo osadzone spady; 
• bezpieczne marginesy; 
• poprawną orientację stron - zgodnie z parametrami 
zamówienia;
• zamianę tekstów na krzywe – dotyczy plików otwar-
tych;
• prawidłowe przygotowanie uszlachetnień; 
• poprawność falcowania – czy układ projektu 
zgadza się z zamówionym rodzajem falcowania, 
teksty nie wchodzą na linię falcowania, grafika 
sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii 
łamania; 
• poprawność bigowania – czy układ projektu jest 
poprawny, teksty nie wchodzą na linię bigowania, 
grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta wzglę-
dem linii bigowania.

CZEGO NIE SPRAWDZAJĄ NASI GRAFICY

• treści merytorycznej;
• kodów kreskowych i kodów QR;
• walorów estetycznych;
• overprint (opcja nadruku);
• jakości konwersji z przestrzeni RGB/LAB lub kolorów 
spotowych do CMYK;
• prawidłowego osadzenia fontów w plikach PDF.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Drukarnia TOP DRUK nie ponosi odpowiedzialności za:
• różnice w plikach wynikowych PDF, które zostały 
wygenerowane za pomocą programu CorelDraw lub 
Photoshop;
• niezgodności w plikach wynikowych PDF, które 
zostały wygenerowane w edytorach tekstu, lub ama-
torskich programach graficznych;
• nieoczekiwane efekty konwersji z przestrzeni kolorów 
RGB/LAB lub kolorów spotowych do CMYK;
• niezgodności w plikach PDF wynikające z błędnie 
osadzonych fontów, lub fontów nie zamienionych na 
krzywe;
• nieoczekiwane efekty spowodowane przez niepra-
widłowo zastosowany overprint (opcję nadruku);
• niezgodności wynikające z osadzenia w pliku 
warstw obiektów z wyłączoną opcją druku.


