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לפניכם הוראות סגירה תקניות לדפוס מאירי. אנא הקפידו על הכנת הקבצים לפי ההנחיות הנ”ל. דפוס וכריכית מאירי 
לא תהיה אחראית לקובץ שיגיע באופן שונה מהנדרש.  פרופיל בדיקה אוטומטי במחיצת מאירי באתר התקן. 

אנו סומכים את ידינו על קורס הסגירות של התקן אשר מאפשר ללקוחותינו לסגור קבצי pdf בצורה מקצועית ונכונה.

    

הוראות סגירה מבניות
חוברות:

יש לציין את מספר העמודים בשם הקובץ )דוגמה: עשרים עמודים . 1
.) 01-20

יש לסגור עמודים בודדים. אין לסגור כפולות.. 2

את העטיפה יש לסגור בנפרד ולברר עם הדפוס את עובי השדרה . 3
במידה והספר/חוברת מיועדים להדבקה.

ב חוברת בהדבקה חמה יש להרחיק את הכיתוב . 4
והאלמנטים הגרפיים לפחות סנטימטר מצד ההדבקה וחצי 

סנטימטר משאר הצדדים.

5 . 
מ

ב  חוברת סיכות יש למקם אלמנטים גרפיים ומלל יותר 
5 מ”מ מקו החיתוך.

בספר כריכה קשה יש לבנות את העטיפה גדולה יותר מהפנים בחצי . 6

 
סנטימטר  גלישות ולהוסיף  סנטימטר לכל צד 

כללי:

חובה לסגור את העמוד בגודל המסמך עם גלישה סימטרית של 3 . 7
מ”מ.

במקרה של חיתוך שטנץ או לכה סלקטיבית, יש להכין את השטנץ . 8
או הלכה כצבע פנטון ולהגדירו באוברפרינט. כמו כן יש לשלוח את 

הגרפיקה של השטנץ )קובץ פתוח בלי פונטים(

במקרה של הדפסה בצבע אחד )פנטון(, מומלץ לבנות את הגרפיקה . 9
באחד מצבעי הפרוצס.

בסגירת הקובץ יש להכין בליד )גלישה( גם בעמודים עם שטח לבן  . 10
ולהכניס צלבי חיתוך.

בסגירה מפריהנד יש להכין קבצי פוסטקריפט קומפוזיט עם דרייבר  . 11
של סאטאקס בריסק.

הוראות סגירת צבע
בעבודות פרוצס יש להשתמש ב CMYK בלבד )לא RGB או פנטון(.. 1

אין להשתמש בפרופילים בקובץ הסגור - המערכת שלנו מתוכנתת . 2
להתעלם מפרופילים.

כיתוב קטן וקווים דקים יש לבנות ממקסימום 2 צבעים כדי להימנע . 3
מבעיות רגיסטרציה.

קטקסט לבן - בשום אופן לא באוברפריט )יעלם(.. 4

שחור )BLACK( באינדזיין הוא באוברפריט - לשים לב. לתשומת לב . 5
 

מ
- המערכת שלנו מבצעת אוברפרינט אוטומטי לכל מה שמורכב 

100% שחור. ניתן להוסיף 1% כחול כדי לבטל אוברפרינט אוטמטי.

6 ..)REGISTRATION( אין להשתמש בצבע הרגיסטרציה

עומס צבע לכרומו - לא יותר מ-320% )זמן ייבוש, סתימה, מעברי . 7
צבע בין עמודים...(. 

עומס צבע לנטול עץ - לא יותר מ-260%. שחור לא יותר מ-90%.. 8

רזולוציה אפקטיבית לתמונות - לא פחות מ-300. אין טעם ליותר  . 9
)התמונות יודפסו מטושטשות(.

10 ..PDF PRESS בסגירה מאינדזיין יש לסגור

meiri@spotnik.com : כתובת ספוטניק
 ftp://ftp.meiri-pr.com :ftp כתובת 

user name: any   password: user
לפרטים ושאלות:  03-5596862 

 איתן - שלוחה 218           עמוס - שלוחה 107

השדרה צד עטמ ל ,.
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