TECHNICKÁ SPECIFIKACE INZERCE V MONTANĚ
Rozměry inzerce:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

1/1 str. 210 x 297 mm, se spadem minimálně 216 x 303 mm
1/2 str. 210 x 145 mm, se spadem minimálně 216 x 151 mm
1/3 str. 70 x 297 mm, se spadem minimálně 76 x 303 mm
1/3 str. 210 x 95 mm, se spadem minimálně 216 x 98 mm
1/4 str. 55 x 297 mm, se spadem minimálně 58 x 303 mm
1/4 str. 210 x 70 mm, se spadem minimálně 216 x 73 mm
1/2 str. 100 x 297 mm, se spadem minimálně 106 x 300 mm
1/4 str. 85 x 128 mm
1/8 str. 85 x 60 mm



Podklady musí být ve CMYK, ideálně ve formátu PDF (případně JPG, TIF nebo EPS) a musí mít
ořezové značky.
Inzerát až ke kraji stránky musí mít spad (plocha inzerátu přesahuje o 3 mm okraje stránky).
U inzerátů se spadem nechávejte dostatečnou vzdálenost textu od ořezávaného kraje.
Prosíme zkontrolujte výskyt kompozitních barev. Často bývá omylem použita kompozitní
(registrační) barva u textu. Nahraďte ji prosím barvou černou.
U podtisku nesmí překročit soutiskové hodnoty 300 (barva namíchaná například z C50, M100,
Y100 a K100 je pro tiskárnu nepřijatelná).
Soubory můžete posílat i e-mailem na adresu grafika@montana.cz nebo redakce@montana.cz.
Pokud přesahují 5 MB, zvolte raději Úschovnu (www.uschovna.cz)











Montana se tiskne na kvalitních, pravidelně kalibrovaných tiskařských strojích. Celý časopis
je jeden kompaktní celek a tak k němu i přistupujeme. Abychom předešli nejasnostem,
připomínáme:
Ujistěte se, že používáte kvalitní, kalibrovaný a ne příliš starý („vyzářený“) monitor.
Uvědomte si, že na monitoru (protože vyzařuje) bude váš obrázek vždy lehce světlejší než v
tisku.
Převod fotek z RGB do tiskového CMYK lehce posune barvy, protože CMYK má menší škálu
barev, než monitor.

Děkujeme za spolupráci,
redakce časopisu MONTANA (www.montana.cz)

