


h. Maksymalne pokrycie procentowe farb (Total area Coverage) dla druku poligrafii wynosi 320%

i. w nadrukach na płyty CD/DVD czarne aple oraz duże czarne powierzchnie powinny być 
wzmocnione odpowiednio do wartości CMYk (70,70,70,100).

j. Czarne teksty (BLaCk 100%) o wielkości mniejszej lub równej 24 pt na kolorowym tle muszą 
być nadrukowane (overprint).

k. stosowanie zalewek (podlewek lub nadlewek) jest konieczne, aby skompensować przesunięcia 
koloru.

L. sposób wykończenia powierzchni (przycinanie, montaż stron, ich pozycjonowanie przed 
przycinaniem, bigowanie oraz klejenie) mogą powodować niedokładności w granicach 1mm. 
Prosimy uwzględnić to przy projektowaniu.

M. w przypadku wkomponowywania w projekt logotypu firmy GM Records proszę o stosowanie 
się do zasad opisanych w rule book’u.

oDBiTki PRóBNe i akCePTaCja koLoRYsTYki

§ 3

Dla druku CMYk wskazany jest zatwierdzony proof cyfrowy wykonany przez GM Records 
jako wzór kolorów. GM Records wykonuje proof’y, a na specjalne życzenie Matchprint’y, które 
następnie powinny zostać zaakceptowane przez zleceniodawcę.

Brak akceptacji odbitki próbnej (proof lub Matchprint) przez zleceniodawcę oznacza, 
że zgadza się na wykonanie druku i nie będzie rościł pretensji z tytułu niezgodności 
kolorów z jego czekiwaniami.
 
w przypadku nieprawidłowego przekazania materiałów, GM Records odsyła klientowi uwagi, 
co należy poprawić lub może on skorzystać z profesjonalnego studia jakim dysponuje tłocznia 
i za ustaloną (indywidualnie) opłatą dokonać niezbędnych poprawek. stawka za 1h pracy naszego 
specjalisty to 120 zł + VaT.

w przypadku poprawek projektu realizowanych przez nasze studio DTP wykonujemy pracę 
ponosząc odpowiedzialność za wprowadzone zmiany. Po poprawce technicznej przez GM Records 
klient otrzymuje poprawiony projekt do akceptacji i wnikliwej analizy.  

jeżeli studio DTP  nie jest w stanie poprawić projektu klienta, informujemy o tym i czekamy 
na poprawione materiały przesłane przez klienta.

uwaGa! Po ukończeniu procesów adaptacyjnych do druku z pliku produkcyjnego zostanie 
wygenerowany poglądowy plik PDF i wysłany do Zamawiającego w celu akceptacji merytorycznej. 
Po uzyskaniu akceptacji ewentualne reklamacje nie będą przyjmowane.

ul. heliotropów 45/53
04-796 warszawa
tel.: +48 22 872 27 22
fax: +48 22 872 27 06

www.gmrecords.pl
 
e-mail: gm@gmrecords.pl
sprzedaz.polska@gmrecords.pl

Materiały wejściowe nie mogą zawierać profili kolorystycznych ICC. Ewentualne profile 
kolorystyczne załączone lub osadzone w projekcie zostną usunięte co wpłynie na kolorystykę.


