
Zapis pliku 

1. Po wykonaniu projektu zamień tekst na krzywe, zamień tekst na Black (nadruk czarnego 

należy ustawić w Adobe Illustrator). 

2. Format PDF jest zalecanym i preferowanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF 

zachowują wszystkie informacje z plików źródłowych. Umożliwiają pewne i bezbłędne 

odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu oraz druk - co nie zawsze jest możliwe w 

przypadku plików otwartych (źródłowych). 

a. Corel 

Z menu wybierz: [Plik > Publikuj jako PDF] W oknie [Publikuj jako PDF] 

 
wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany. 



 
Kliknij przycisk [Ustawienia] i w kolejnych zakładkach wprowadź parametry jak 

pokazano poniżej: 

 



 

 



 

 
W zakładce [Kolor] ważne aby nie osadzać profili kolorów. W zakładce [Ustawienia 

drukarskie] ważne aby zaznaczyć pole [Margines na spad] – PDF zostanie zapisany ze 

spadami (pod warunkiem, że zostały prawidłowo zadane jeszcze na etapie 

projektowania) 

 

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, 

segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad. Ważne: pola 

[Znaczniki drukarskie] pozostawiamy odznaczone. 



 

 
Prawidłowo przygotowany dokument nie powinien zgłaszać problemów w ostatniej 

zakładce. 

 

Teraz możesz zapisać PDF klikając przycisk [OK] Warto jednak zachować 

wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem 

będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Dodaj nowy wzorzec 

PDF klikając [+] a następnie wprowadź nazwę np. Druk Viper Nowe ustawienia będą 

dostępne w oknie [Publikuj jako PDF] z listy rozwijalnej. 



 

 
Korzystanie z ustawień predefiniowanych oszczędza czas i gwarantuje powtarzalność 

pracy. 

 

Uwaga: Efekty specjalne programu CorelDraw mogą być różnie wyświetlane na 



innych urządzeniach oraz wywołać niepożądany wygląd wydruku. W związku z 

powyższym nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty przesłane w 

plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw. Jeśli w projekcie 

zastosowano efekty specjalne soczewka itp. zalecamy przekształcić tą część grafiki w 

mapę bitową. 
 

b. Illustrator 

Z menu wybierz: [Plik > Zapisz jako] 

 
W oknie [Zapisz jako] wybierz z listy [Zapisz jako typ]: Adobe PDF Następnie wprowadź 

nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany i kliknij [Zapisz] 



 
Pojawi się okno ustawień zapisu PDF, w kolejnych zakładkach wprowadź ustawienia jak 

przedstawiono poniżej: 



 

 



 
Ważne: nie zadawaj znaczników i paserów. Zaznacz pole [Użyj ustawień spadu dokumentu] 

upewniając się, że spady zostały prawidłowo ustawione na początku pracy nad projektem. 

 

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory 

itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad. 



 
W zakładce [Wyjście] ważne aby nie dołączać profilów kolorów. 



 



 



 
Teraz możesz zapisać projekt do druku klikając przycisk [Zapisz PDF] Warto jednak 

zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem 

będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Kliknij przycisk [Zapisz 

Ustawienia] a następnie wprowadź dla nich nazwę np. Druk Viper 

 



 
Nowe ustawienia będą dostępne w oknie [Zapisz Adobe PDF] z listy rozwijalnej. Korzystanie 

z ustawień predefiniowanych oszczędza czas i gwarantuje powtarzalność pracy. 

c. Photoshop 

Z przyczyn technologicznych odradzamy zapis do formatu PDF z programu Photoshop. 

Zalecane jest aby projekty tworzone w programie Adobe Photoshop zapisywać w formacie 

TIF. Gdy ukończyłeś już pracę nad projektem i upewniłeś się, że spełnia on podstawowe 

zasady przygotowania pracy do druku spłaszcz wszystkie warstwy wybierając z menu 

Warstwa > Scal widoczne lub wciskając SHIFT + CTRL + E a następnie Plik > Zapisz jako > 

TIF bez kompresji obrazu. 



 



 



 

d. Indesign 

Projekt przygotowany w programie InDesign należy eksportować do PDF; poniżej instrukcja 

jak wykonać tą operację poprawnie. Z menu wybierz: Plik > Eksportuj... 

https://www.viperprint.pl/przygotowanie-pracy#help-indesign


 
W oknie [Eksportuj] wybierz z listy [Zapisz jako typ]: Adobe PDF Następnie wprowadź 

nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany i kliknij [OK] 



 
Pojawi się okno ustawień zapisu PDF, w kolejnych zakładkach wprowadź ustawienia jak 

przedstawiono poniżej: 



 

 



 

Ważne: nie zadawaj znaczników i paserów. Zaznacz pole [Użyj ustawień spadu dokumentu] 

upewniając się, że spady zostały prawidłowo ustawione na początku pracy nad projektem. 

 

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory 

itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad. 

 
W zakładce [Wyjście] ważne aby nie dołączać profilów kolorów. 



 

 



 

Teraz możesz zapisać projekt do druku klikając przycisk [Eksportuj] Warto jednak zachować 

wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz 

przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Kliknij przycisk [Zapisz predefiniowane 

ustawienia] a następnie wprowadź dla nich nazwę np. viper_druk 

 
e.  


