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Технически изисквания към макетите за печат 
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Приемат се следните файлови формати: 

• cdr (CorelDraw версия X7 и по-ниски); 

• ai, eps (Adobe Illustrator версия CS6 и по-ниски); 

• pdf (версия 1.3 (композитен), PDF/X1a); 

• tiff (CMYK). 

  

Файловете се подават чрез: 
• e-mail post@bino.bg; 

• сайтове за споделяне на файлове (линкът към сайта за споделяне на файлове да се изпрати на на e-
mail post@bino.bg); 

• usb носители (flash, hdd); 

• cd/dvd. 

  

Изисквания за офсетов и цифров печат: 
• растерните изображения трябва да са в профил CMYK; 

• всички слоеве да са слети в един за TIFF и PSD; 

• всички шрифтове или да са преобразувани в криви или да се приложат; 

• отстъпът от линията на обрязване трябва да е не по-малко от 2 mm навътре, за да няма отрязани 
елементи; 

• растерните илюстрации в необходимия размер трябва да са с резолюция не по-малка от 300 dpi; 
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• полето за обрязване трябва да е не по-малко от 2 mm по целия периметър на макета; 

• сумарно цветността на изображенията не трябва да превишава 270%; 

• черен цвят (шрифт) — (CMYK-0/0/0/100); 

• черен цвят (фон, запълване) — (CMYK-60/60/50/100); 

• ефектите в Corel Draw файловете трябва да са растрирани, иначе ефектите и сенките могат да доведат до 
неправилно отпечатване и изкривяване на изображенията; 

• подготовката за печат на публикациите трябва да е направена с програмите CorelDraw, InDesign за PC. 

  

Изисквания за ситопечат (ембосиране, горещо щамповане): 
• приемаме файлове в следните формати: Adobe Illustrator (*.ai, *.eps), CorelDRAW Graphic (*.cdr), Adobe 

PDF (*.pdf); 

• не са позволени растерни изображения; 

• размер на шрифта — не по-малко от 6 pt. (безсерифен); 

• за печат дебелината на линията да е не по-малко от 0,15 mm. Ако логото или друг елемент са съставени от 
много близко разположени линии, тяхната дебелина и разстоянието между тях не трябва да бъде по-
малко от 0,25 mm; 

• дебелината на линията за ембосиране да е не по-малко от 0,10 mm; 

• дебелината на линията за горещо щамповане да е не по-малко от 0,15 mm; 

• всички шрифтове трябва да са преобразувани в криви за *.ai, *.eps, *.cdr файлове; 

• отстъпът до линията на обрязване трябва да е не по-малко от 5 mm навътре, за да няма отрязани 
елементи; 

• наддаването за обрязване трябва да е не по-малко от 2 mm по целия периметър на макета. 

  

Изисквания за широкоформатен печат: 
• приемаме файлове в следните формати: Adobe Illustrator (*.ai, *.eps), Adobe Photoshop (*.psd, *.tiff), 

CorelDRAW Graphic (*.cdr), Adobe PDF (*.pdf); 

• размерът на изображението трябва да е в мащаб 1:1; 

• растерните файлове да са с обем не по-голям от 500 MB; 

• растерните изображения могат да са в цветови профил RGB или CMYK; 

• всички слоеве да са слети в един за TIFF и PSD; 

• едно изображение за печат – един файл; 

• най-светлият отпечатван цвят – 12% от запълването; 

• ако по краищата на макета има светли полета, направете рамка в черен цвят и с дебелина 1 пиксел; 

• всички шрифтове най-добре да са преобразувани в криви или да се приложат; 

• отстъпът до линията на обрязване трябва да бъде не по-малко от 3 mm навътре, за да няма отрязани 
елементи; 

• растерните илюстрации в необходимия размер да са с резолюция не по-ниска от 100 dpi (за размери над 
10 m2) и не по-висока от 300 dpi (за размери до 10 m2); 

• да не се предвиждат резерви за обрязване – файлът трябва да е с точни размери за печат; 

• сумарно цветността на изображенията не трябва да превишава 300%; 
черен цвят (шрифт, фон, запълване) – (CMYK-60/60/50/100). 
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Ако по някакви причини вашият файл не съответства на изискванията на печатница „Бино печат“, ние 
можем да довършим неговата обработка. За тази цел трябва да ни предоставите изходен материал 
(изображения, информация, шрифтове) на електронен носител или да ни го изпратите на 
електронната поща post@bino.bg. 

 

https://bino.bg/

Печатница „Бино печат“

 

Цифров, офсетов и широкоформатен печат, сувенири във Варна.  

Дистанционна поръчка и изпращане в България.  

 

Телефон: +359 (52) 808 032  

E-mail: post@bino.bg  

Адрес: 9000, гр. Варна, ул. Баба Рада, 10 (зад хотел „Черно море“)  

Работно време: 9:30–17:30, Пон.-Пет. 
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