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TARRAN VALMISTUS ERI OHJELMILLA:
MetTloStick, Adobe lllustrator™ - Macromedia® Freehand™  

1. Suosittelemme, että muunnat kirjoituksen ääriviivoiksi. Tai voit lähettää kaikki printit ja rasterit Postscript Type 1 -  
fontteina. Jos asiakirjassa on paljon tekstiä, suosittelemme, että lähetät fontit mukana, jolloin tiedostokokoa 
saadaan pienemmäksi. 

2. Kuvat voivat olla TIFF- tai EPS-muodossa. 300 dpi värikuvissa ja 200 dpi musta-valkokuvissa. 

3. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä spot-väritöiden väriviuhkasta. 

4. Lähetä tiedoston mukana kaikki siihen liittyvä tai sitä tukeva grafiikka. 

QuarkXPress™ 

1. Kuvat voivat olla TIFF- tai EPS-muodossa. 300 dpi värikuvissa ja 200 dpi musta-valkokuvissa. 

2. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä spot-väritöiden väriviuhkasta. 

3. Lähetä tiedoston mukana kaikki siihen liittyvä tai sitä tukeva grafiikka. 

4. Lähetä kaikki printit ja rasterit Postscript Type 1 fontteina. Lähetä siis fontit PDF-tiedostojen mukana. 

Adobe inDesign 

1. Kuvat voivat olla TIFF- tai EPS-muodossa. 300 dpi värikuvissa ja 200 dpi musta-valkokuvissa. 

2. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä spot-väritöiden väriviuhkasta. 

3. Lähetä tiedoston mukana kaikki siihen liittyvä tai sitä tukeva grafiikka. 

4. Jos layout on tarkoitus painaa spot-väreillä, tallenna se Photoshop DCS2.0-muodossa,  
jotta spot-väritiedot säilyvät. 

CorelDraw™ 

Tallenna tiedostot CorelDRAW™-ohjelmasta .ai -tiedostoina. Vältä CorelDRAW™-ohjelmasta tuotettujen.cdr 
tai.eps -tiedostojen lähettämistä. Lähetä .ai-tiedostoja kaikki sitä tukeva tai upotettu grafiikka. 

1. Tallenna tiedostot lllustrator .ai-tiedostoina. Valitse teksti ääriviivoina ja säilytä spot-värit.

2. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä väriviuhkasta.

Tarran koko stanssilinja on 76 x 76 mm.  

Kaikkien tekstien ja kuvien oltava 1,5 mm stanssien 

sisälinjan sisällä eli kokoa 73 x 73 mm. 

Väripohjissa ym. elementeissä,  joiden kuuluu 

mennä stanssaukseen asti, pitää vastaavasti olla 

1,5 mm leikkuuvara, eli painopinnan on jatkuttava 

stanssauslinjan eli leikkauslinjan yli.
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Jatkuu seuraaavalla sivulla

Stanssilinja
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FONTIT 
Jollet muunna asiakirjasi fontteja ääriviivoiksi/poluiksi, valitse Postcript Type 1 fontit Agfa-, Adobe- tai Bitstream-fonttikirjas-
toista. Älä koskaan käytä tyylivalikoimaa korostamaan tai kursivoimaan fontteja. Fontit eivät näy oikein, mikäli valitset täl-
laisia toimintoja.

KIRJASINTYYPILLE JA RIVIKORKEUKSILLE ASETETUT VAATIMUKSET: 
Kaikkien positiivisten kirjasintyyppien koon on oltava 4 pistettä tai enemmän. Negatiivisten kirjasintyyppien  
koon on oltava 6 pistettä tai enemmän. Kaikkien positiivisten rivien korkeuden on oltava 1/2 pistettä tai  
enemmän ja negatiivisten rivien korkeuden on oltava 1 piste tai enemmän. 

RASTERIPROSENTTI 
3%– 95%. yli rasteroinnin tuloksena saattaa olla täysi väripeitto, koska painokoneiden pistetiheydet vaihtelevat.

HUOMIOITAVAA:
Pienen tilattava erä  12 500 kpl

Tarra takaa 
 tutkistusti  

loistavat huomioarvot:  
sanomalehdestä  

tutkittujen tarrojen  
huomioarvo on  

keskimäärin  
80 %

TARRAN 
ASEMOINTI


