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certifikovaný digitálny nátlačok
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rozmer

A4+

15 eur
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A4+

A3+

25 eur

30 eur

A3+

A2+

50 eur

60 eur

A2+

A1

100 eur

120 eur

A1

cena bez DPH

cena s DPH

Kontaktujte nás na natlacok@natlacok.sk

DORUČOVANIE NÁTLAČKOV
Doručenie kuriérom v Bratislave – cena 5 eur bez DPH
Doručenie kuriérom v Bratislave ZADARMO pri odoslaní 3 ks certifikovaných digitálnych nátlačkov naraz.

CERTIFIKOVANÝ DIGITÁLNY NÁTLAČOK VYHOVUJÚCI NORME ISO 12647-7
Digitálny nátlačok je základným kontrolným a schvaľovacím prvkom v procese vzniku tlačoviny. Digitálny nátlačok simuluje
finálnu podobu vytlačeného produktu. Digitálny nátlačok môže slúžiť ako dohoda o farebnosti medzi agentúrou, klientom
a tlačiarňou, ale taktiež ako kontrolný prvok v procese predtlačovej prípravy a schvaľovania, alebo ako farebný vzor dodávaný
k objednávke tlače.
Certifikáciou digitálneho nátlačku zabezpečíme overenie presnosti digitálneho nátlačku po vytlačení. Výsledok merania je séria
hodnôt vyjadrujúcich odchýlku medzi očakávanými a skutočne vytlačenými farbami. Certifikovaný digitálny nátlačok vyhovuje
norme ISO 12647-7.
Certifikovaný digitálny nátlačok slúži ako náhrada klasického chemického nátlačku (Cromalin). Okrem nižšej ceny certifikovaného
digitálneho nátlačku je prínosom aj vyššia rýchlosť výroby certifikovaného digitálneho nátlačku oproti chemickému nátlačku.
Možnosti simulácie
– hárkový ofset na natieraný papier | FOGRA39
– hárkový ofset na nenatieraný papier | FOGRA47

– hárkový ofset na natieraný papier + lesklé OPP lamino | FOGRA50
– hárkový ofset na natieraný papier + matné OPP lamino | FOGRA49
– prípadne iný (pri dodaní ICC profilu)

Priame farby
simulácia priamych farieb Pantone (98-percentné pokrytie)

DÁTA PRE CERTIFIKOVANÝ DIGITÁLNY NÁTLAČOK
Dáta je potrebné dodať v tlačovom kompozitnom PDF a musia byť rovnaké ako vaše dáta dodané pre CTP – pdf 1.3 (acrobat 4),
bez ICC profilov, cmyk farebnosť. V prípadne potreby simulácie pantone farieb je nutná konzultácia. 
Dáta zasielajte e-mailom na natlacok@natlacok.sk (do veľkosti 15 MB) alebo na ftp.natlacok.sk. Prihlasovacie údaje na ftp
získate na natlacok@natlacok.sk.
www.natlacok.sk | natlacok@natlacok.sk | 0903 266 103

www.facebook.com/natlacok.sk

