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Rain tiskárna Jindřichův Hradec

Od července 2009 tiskneme na 
novém tiskovém stroji Heidelberg 
Speedmaster SM 74-5 H, umož-
ňující tisk v nejvyšší kvalitě a pro-
duktivitě. Tento 5barevný stroj 
tiskne v 1 průchodu 4 barevnou 
zakázku včetně lakování. Potisk-
neme materiály od tloušťky 0,03 
mm až do 0,6 mm tj. od 50 g/m2 

. Stroj je vybaven 
spektrofotometrickou kontrolou 

Společnost RAIN tiskárna realizuje projekt Komplexní administrativně-výrobní 
JDF workflow tiskárny, který bude podpořen dotací ze strukturálních fondů – 
v rámci Operačního programu podnikání a inovace – programu ICT v podnicích.
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Rain tiskárna Jindřichův Hradec

www.rain-tiskarna.cz

Speciální softwarové programy 
instalované na moderních termi
nálech umožní plně integrovat 
řídící a výrobní procesy v tiskár
ně na základě jednotného a uni
verzálního datového formátu JDF 
a následně propojit jednotlivá 
koncová zařízení s komplexním 
systémem řízení tiskárny. Do
končení projektu se předpokládá 
v září 2011.

Prepress 
Využíváme zařízení firmy Hei
delberg a to automatické termální 
CTP Suprasseter 74, kde používá
me ekologický proces – bezche
mický.
Zařízení je vybavené automatic
kým nakladačem a vykladačem 
desek. Zařízení děruje desky – to 
napomáhá přesnosti soutisku při 
založení do tiskového stroje. Des
ky se vyznačují vysokou kreseb
ností již od 1 % do 99 % a dlouho
dobou stabilitou. Pro rastrování 
používáme poslední verzi ripu od 
firmy Heidelberg, zaručující bez
problémový přenos fontů, prů
hledností a posledních verzí PDF.
Nátisk je zkalibrovaný s tiskovým 
strojem a zařazený do workflow. 
Nátiskujeme na shodu s ISO nor
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mou do delta 2. Používáme tis-
kárnu Epson 4880. Suprasseter 
74. Zařízení a nástroje jsou za-
pojeny do výrobně-obchodního 
workflow Prinect, které zadává 
a sbírá veškeré informace . Toto 
nám umožňuje automatizovat 
výrobu bez zbytečných nedorozu-
mění a čekání na informace. 
CTP Heidelberg Suprasseter 74, 
RIP Heidelberg MetaDimension 
75 Cip4, Heidelberg Signastation 
75, Epson 4880.
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před ořezem

• Na spadávku se obvykle přidávají 3 mm 
 po všech čtyřech okrajích stránky. 
• V principu to znamená, že se tiskne na větší  
 formát papíru a část grafiky která přesahuje 
 se odřízne při dalším zpracování tiskoviny. 

Spadávka se používá pro eliminaci nepřesností při řezání nebo knihařském 
zpracování. Všechny objekty které budou až do kraje stránky musí mít přida-
nou spadávku.

ořez po ořezu

• Ořez vyznačují ořezové značky – podle nich 
 se bude řezat na požadovaný formát. 
• Pokud nemá dokument připravený pro tisk 
 spadávku, odřízne se například část textu, 
 který je příliš do kraje. 

01 spadávka

Správné nastavení a práci se spadávkou 
umožňují pouze programy určené pro 
sazbu, jako například Adobe InDesign, 

Quark XPress nebo pro tvorbu grafiky – 
Adobe Illustrator, Corel Draw. 
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• Definice stránky v PDF

ořezové značky

MediaBox
hrubý formát

BleedBox
spadávka

TrimBox
čistý formát

Adobe InDesign – nastavení spadávky

Adobe InDesign – export tiskového 
pdf se spadávkou


