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TERMINI 

CMYK 

Krāsu modelis, proceskrāsas, kas sastāv no četrām krāsām. C-cyan, M-magenta, Y-yellow, K-black vai key color. 
CMYK ir pilnkrāsu iespiešana un bieži to apzīmē ar 4+0 (vienpusējā druka) vai 4+4 (abpusējā druka). CMYK krāsu 
modeli izmanto krāsainu dokumentu drukāšanai ofseta iespiedtehnikā un visa veida digitālajā drukā. 
  

 
  
RGB 
Krāsu modelis attēlu ģenerēšanai uz displeja dažāda veida ekrāniem. Sastāv no R-red, G-green, B-blue, kas veido 
pilnu spektru virtuālajā pasaulē. RGB krāsu skalā nav iespējams drukāt, tāpēc, sagatavojot failu drukai, obligāti 
jānomaina RGB krāsu modelis uz CMYK. Pārejot no RGB uz CMYK, krāsas mainās un ir nepieciešama krāsu 
papildu apstrāde. Datorgrafikā ir svarīgi pirms darba uzsākšanas noteikt, kurā darba vidē strādāsiet - drukā vai 
web. Tas noteiks izmantot pareizo krāsu modeli - CMYK vai RGB, lai nebūtu krāsas "jāpiedzen". 
  

 
  
Spot krāsa 
Pantone Spot color - speckrāsa, īpatkrāsa - iegūst nevis drukas procesā jaucot CMYK krāsas, bet izvēloties jau 
gatavu krāsu toni, piemēram, pēc Pantone kataloga. Lieto gadījumos, ja dizainam vajadzīga tikai viena vai divas 
konkrētas krāsas, vai arī gadījumos, kad jāiegūst precīzs krāsu tonis, kādu nevar iegūt, jaucot tikai CMYK krāsas. 
Tādas ir arī, piemēram, zelts, sudrabs, haki. Ja pantoņus lieto kopā ar CMYK, tad četrkrāsu druka pārvērtīsies 
piecu vai sešu krāsu drukā utt. (5+0, 6+0). Spot krāsas izmanto tikai sietspiedē vai ofsetdrukā, digitālajā drukā tas 
nav iespējams. 
  

 
  
Vektorgrafika 
Vektorgrafika ir ģeometrisko pamatelementu - punktu, nogriežņu, līkņu un daudzstūru lietošana datorgrafikā, lai 
attēlotu zīmējumus. Vispopulārākās vektor programmas ir Corel Draw (cdr faili) un Adobe Illustrator (ai faili). 
Vektorgrafikas attēlus parasti zīmē ar vektorgrafikas instrumentiem. Līnijas ir precīzi nolasāmas un attēlus var 
palielināt neierobežotā lielumā, nezaudējot kvalitāti. Vektorgrafiku izmanto arī, rakstot tekstus, kurus pārveido 
par līknēm, un tie kļūst par vektorgrafikas objektiem.   
  
Rastrgrafika 
Rastrgrafika ir bilžu attēlošanas veids, kad līnijas displeja ekrānā ir veidotas no atsevišķiem punktiem jeb 
pikseļiem, kur katram no tiem var noteikt savu krāsu un gaišumu. Skatoties ar palielināmo stiklu, rastrgrafikas 
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līnijas nav kā līknes un vienā krāsā, tās ir robainas, sastāv no daudziem mini kvadrātiņiem un krāsu gammām. 
Vispopulārākās rastrgrafikas programmas ir Adobe Photoshop (psd faili) un MS Paint (bmp faili). Rastrgrafikas 
failus parasti veido no fotogrāfijām, gataviem zīmējumiem, kurus dažādi apstrādā. Attēlus parasti neiesaka 
palielināt, jo tad zūd kvalitāte.  
  
Pārlaides un crop marks 
Pārlaides - uzlaides ir grafiskā objekta daļa, kas atrodas aiz griezuma līnijas. Tāpēc svarīgi, sagatavojot darbu, 
veidot 3-5 mm lielu dizaina pārlaidi pāri griešanas malai. Savukārt crop marks (angļu val. - "griezuma iezīmes") 
poligrāfijā lieto, lai atzīmētu drukas produkta apgriešanas malas. Tie ir nelieli krustiņi - atzīmes lapas stūros. Ar 
crop marks atzīmē arī locījuma un perforācijas līnijas. 
  
Pikselis 
Vismazākais attēla elements, kam rastrgrafikā var tikt patstāvīgi piešķirti tādi raksturlielumi kā, piemēram, krāsa 
un spilgtums. 
POS materiāli 
Angļu valodā tulko: "Point of sale". Tie ir materiāli, kas veicina preces vai tirdzniecības markas virzību 
tirdzniecības vietās, galvenokārt lielveikalos. Šādi materiāli var būt vobleri, iepakojums, stendi, posteri, grīdas 
uzlīmes u.c. POS materiāli palīdz piesaistīt papildus uzmanību un veicina preces efektīvu pārdošanu.  

 

PAPĪRA IZMĒRRI   

Visi dotie izmēri norādīti milimetros (mm). 
  

Formāts Ofisa A Poligrāfiskais A (SRA) Poligrāfiskais B 

1 594x840 640x920 700x1000 

2 420x594 460x640 500x700 

3 297x420 320x460 350x500 

4 210x297 230x320 250x350 

5 148x210 160x230 175x250 

6 105x148 115x160 125x175 

7 74x105     

  
* Lielākais papīra lapas formāts ir A0, kura kopējais laukums ir 1m2 = 841x1188mm. 
  

  
Ofisa A standarti (ikdienas lietojamais papīra izmērs) - papīra standarta izmērs, kas ir pieņemts ar Starptautisko 
Standartizācijas Organizāciju (ISO) un tiek izmantots kā standarta izmērs visai biroja tehnikai un poligrāfijas 
izstrādājumiem. Starp visiem formātiem A4 ir pats svarīgākais formāts ikdienas lietošanai ofisā.  
  
Poligrāfiskais A formāts - palielinātais Ofisa A formāts, kas ir speciāli izveidots poligrāfijas ražotnēm, lai papīru 
var apstrādāt un iegūt gatavu produkciju atbilstoši Starptautiskiem Ofisa A formāta Standartiem ( grāmatas, 
žurnāli, vēstules, blankas, brošūras, reklāmas lapas). 
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Poligrāfiskais B formāts - pārsvarā pielietojams nestandarta pasūtījumiem, kuri ekonomiski neizvietojas uz A 
formāta ( iepakojums, nestandarta reklāmas materiāli, etiķetes u.c.). 

DRUKAS FAILU SAGATAVOSANA 

Failu sagatavošana ofsetdrukai un lokšņu digitālajai drukai 

 Faila formāts- darbiem jābūt PDF (Adobe Acrobat- High Quality Print) formātā. Šāda veida formātu var 
eksportēt gan no Adobe CS programmām, gan no Corel Draw. 

       
  

       
  
 
 
 

 

 Krāsas un izšķirtspēja - CMYK krāsu skala (nevis RGB), 300 dpi izšķirtspēja. Ja ofsetdrukā izmanto 
pantoņus, tie jāatdala ar spotkrāsām. 
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 Pārlaides - jābūt fona uzlaidei apgriešanai (bleed), 3 mm, apgriešanas atzīmēm (cropmarks). Ja, 
piemēram, maketa reālais izmērs ir 200 x 300 mm, tad faila izmēram jābūt 206 x 206 mm. 

 
  

 Ofsetam - nedrīkst būt sīku melnu tekstu vai platu līniju, kas sastāv no visām CMYK krāsām. Izmantot 
100% Black. 

 
  

 Fonti - nokurvēti - pārveidoti par līknēm (convert to curves; create outlines). 
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 Ja dokumentā ir vairākas lapaspuses, katrai lapaspusei jābūt iecentrētai uz savas lapas PDF failā, 
izklājumi nav jātaisa. 

  

 Ja melns teksts tiek izvietots uz krāsaina fona, jāizmanto Overprint. 

 
  

 Lai iegūtu intensīvi melnu krāsu, ieteicamais krāsu sadalījums %: C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%. 
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Failu sagatavošana lielformāta digitālajai drukai 

  

 Faila formāts - darbiem jābūt PDF, TIFF (bilde), EPS (vektora zīmējums) formātā. 

 TIFF - šo faila formātu izmanto, strādājot Adobe Photoshop un citās rastra redaktoru programmās. 

            o   Izmērs: 1:1 
            o   Izšķirtspēja: 100-300 dpi, lieliem darbiem - zemāka izšķirtspēja, maziem (uzlīmes, etiķetes u.c.) - 
augstāka 
            o   Krāsas: CMYK 
            o   Sagatavotajam failam klāt jāpievieno JPG, kurā attēlots tas pats drukas makets 
  

 EPS -  ieteicams šo failu izmantot, strādājot tādās programmās kā Adobe Illustrator un Corel Draw. Ja 
izmanto efektus (Shadow, Glow, Transparency, Fill), darbu labāk eksportēt kā TIFF. 

            o   Izmērs: 1:1 
            o   Krāsas: CMYK (nevis RGB) 
            o   Ja maketam nepieciešams griezt kontūras, plotera griešanas līnijas jānorāda atsevišķā slānī (layer) 
            o   Tekstiem jābūt konvertētiem par līknēm, visām bildēm - embedētām. Pēc saglabāšanas fails 
jāpārbauda, vai viss ir kārtībā, un jāizveido JPG Preview 
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PĒCAPSTRĀDE 

PĒCAPSTRĀDE 

 

Kas ir pēcapstrāde un kad to pielieto? 
Kad tiek nodrukāta loksne, tai pēc drukas ir nepieciešama apstrāde atkarībā no uzdevuma specifikas. Tās 
darbības veidi ir dažādi - griezt, locīt, līmēt, numurēt, skavot, izcirst, bigot, perforēt, spirāļot, taisīt karstspiedi, 
taisīt reljefspiedi, laminēt u.c. 

  

Kas ir bigošana? 

Nospiedumu bigošana ir taisnu, padziļinātu līniju uzklāšana papīra loksnē, kura biezums ir vairāk par 170 g/m². 
Biga atvieglo un nesabojā locīšanu tālākajos procesos. Bigošanu plaši izmanto, izgatavojot galda kartes, 
kartiņas, mapes un bukletus. 

Kas ir perforēšana? 
Perforācija ir papīra loksnes aizciršana, lai padarītu vieglāku noplēšanu. Šis process tiek pielietots, 
izgatavojot biļetes, pastmarkas, kuponus u.c. 

Ar ko atšķiras karstspiede no reljefspiedes? 

Karstspiedi izmanto, lai iegūtu padziļinātu zīmējumu, reljefu tādos materiālos, kas labi saglabā formu karstuma 
un spiediena iedarbībā - ādā un ādas imitācijā. Tie var būt: 

 maki, 
 portfeļi, 
 mapes, 
 vizītkaršu etvijas 
 u.c. 

Karstspiede ir arī labs risinājums biznesa dāvanu apdrukai. 
  
Reljefspiedi izmanto, lai iespiestu reljefu materiālos, kas labi saglabā deformāciju, galvenokārt papīrā. 
Reljefspiede piešķirielūgumiem, vizītkartēm u.c. priekšmetiem ekskluzīvāku izskatu un izceļ atsevišķus 
elementus, radot ievērojamu atšķirību no ierastās drukas bez pēcapstrādes. 

http://digitalapele.lv/lv/services/kartinu_izgatavosana/
http://digitalapele.lv/lv/services/kartinu_izgatavosana/
http://digitalapele.lv/lv/prices/lietvedibas_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/bukletu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/bilesu_druka/
http://digitalapele.lv/prezentreklama/
http://digitalapele.lv/lv/services/kartinu_izgatavosana/
http://digitalapele.lv/lv/prices/vizitkarsu_druka/
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Kas ir folijspiede? 
Lai iegūtu reljefā krāsu, tiek izmantota folija. Šo terminu poligrāfijā sauc par folijspiedi, ko var pielieto gan 
karstpsiedē, gan reljefspiedē. Foliju veidu izvēle ir ļoti atšķirīga gan pēc krāsas, gan spīduma, bet biežāk tiek 
izmantotas zelta un sudraba folijas. Droši vien ir dzirdēts par zeltspiedi vai sudrabspiedi. 

Kad izmantot laminēšanu? 

Laminēšana ir poligrāfijas produktu pārklāšana ar plēvi. Laminējot poligrāfijas izstrādājumus, to krāsas kļūst 
vizuāli košākas un mirdzošākas, kā arī tā pasargā drukas darbu no netīrumiem, mitruma un mehāniskiem 
bojājumiem. Laminēšanas plēves ir matētas, glancētas, kā arī ar UV aizsardzību. UV lamināts aizsargā produkciju 
no krāsas izbalēšanas. 

 

SIETSPIEDE 

Kas ir sietspiede? 

 
Sietspiede ir apdrukas tehnoloģija dažādu materiālu apdrukai. Visplašāk to izmanto papīra apdrukai. 
  
Sietspiede sastāv no trīs elementiem: ekrāna, kas ir attēla pārnesējs, gumijas lāpstiņas un krāsas. Ekrāns sastāv 
no poraina tīkla, kas ir cieši pārvilkts pāri koka vai metāla rāmim. Uz sieta liek trafaretu, kuru izgatavo atbilstoši 
klienta vajadzībām, - vai tas būtu attēls, teksts vai logo. 
  
Trafaretu izgatavo ar rokām vai fotoķīmiski, t.i., izgatavo filmas. Sietspiedes krāsu pakāpeniski klāj sieta augšējā 
malā, tad to ar gumijas lāpstiņu virza uz sieta otru malu un spiež cauri sietam tieši uz materiāla. Krāsa izkļūst 
cauri sietam tikai tajā vietā, kur nav trafareta, tādā veidā veidojot zīmējumu. No sieta pavedienu diametra un to 
skaita sietā ir atkarīgs krāsas daudzums vai biezums, kas nokļūst uz pamatnes. Katru krāsu klāj atsevišķi. 
  
Sietspiedes drukas veids ir īpašs ar to, ka virsmu var pārklāt ar biezu krāsas slāni, tādējādi veidojot nelielu reljefu 
uz drukājamā materiāla. Sietspiede ir roku darbs. 

Kad izmanto sietspiedi? Kādas ir tās priekšrocības? 

 Sietspiede ir piemērota nelielu un vidēji lielu tirāžu drukāšanai. Šāds iespiešanas veids ir īpaši 
populārs vizītkaršuražošanā, kā arī, piemēram, veidlapām, 
aploksnēm, ielūgumiem, diplomiem, apsveikuma kartiņām u.c. 

 Sietspiede ir apdrukas veids, kad var apdrukāt dažādus materiālus - biezu un krāsainu papīru vai 
kartonu, līmplēvi, plastmasu, koku, metālu, stiklu un tekstilizstrādājumus. To ļoti bieži izmantojam visa 
veida prezentreklāmas apdrukai. 

 Pielietojot šo metodi, attēls uz drukājamās virsmas ir daudzkārt noturīgāks, salīdzinot ar citām 
modernajām attēlu pārneses sistēmām. 

 Sietspiedes tehnikā iespējams panākt daudz piesātinātāku un spīdīgāku krāsu toni nekā ofsetdrukā, 
digitālajā drukā, kā arī iespējams iegūt nelielu reljefu uz drukājamās virsmas. 

 Bez parastās krāsu gammas sietspiedē var drukāt arī baltu, zelta un sudraba krāsu, kā arī dažādas 
luminiscējošās krāsas un dažāda veida lakas. 

http://digitalapele.lv/lv/services/
http://digitalapele.lv/lv/prices/vizitkarsu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/lietvedibas_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/lietvedibas_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/kartinu_izgatavosana/
http://digitalapele.lv/lv/services/poligrafijas_pakalpojumi/
http://digitalapele.lv/lv/services/kartinu_izgatavosana/
http://digitalapele.lv/lv/faq/prezentreklama/
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OFSETDRUKA 

Kas ir ofsetdruka? 

 

Ofsetdruka ir tāda drukas tehnoloģija, kad speciāla krāsa tiek uzklāta uz metāla plates ar iekodinātu attēlu. 
  
Katram pilnkrāsu attēlam ir vajadzīgas 4 šāda veida plates – dzeltena, sarkana, zila un melna, - ko poligrāfijā sauc 
par CMYK. Katru krāsas plati ieliek savā ofsetiekārtas sekcijā, kurā plate attēlu pārnes uz starpniekvirsmas – 
ofseta gumijas, kura savukārt uzsūc krāsu un pārnes uz papīra. 
  
  

Kad izmantot ofsetdruku? Kādas ir tās priekšrocības? 

 Ofsetdrukai raksturīgs ātrs drukas temps un augsta attēla precizitāte, tādēļ tā ir ideāli piemērota liela 
apjoma pilnkrāsu darbiem – avīzēm, katalogiem, plakātiem. 

 Tā ir izdevīga tirāžai, sākot no 500 eks. līdz neierobežotam daudzumam. 
 Ofsetdrukā iegūst augstas kvalitātes smalkus attēlus, arī drukājot uz papīra ar tekstūru, jo, uzklājot 

krāsu, ofseta gumija pielāgojas drukājamās virsmas tekstūrai, iespiedums patērē maz krāsas un ātri žūst. 
 Produkti - žurnāli, avīzes, plakāti, bukleti, vizītkartes, veidlapas, aploksnes, piezīmju 

papīrs, kartiņas, uzlīmes, etiķetes,kalendāri, biļetes, pavadzīmes, grāmatas, papīra maisiņi, kartona 
iepakojuma kastes, mapes u.c. 

Kādu papīru var izmantot ofsetdrukā? 
Šī tehnoloģija ļauj apdrukāt dažāda biezuma papīru – sākot no 45 g/m2 (avīzes, etiķetes, paškopējošās veidlapas) 
līdz 350 g/m2(mapes, vizītkartes, kartona iepakojuma kastes). 

http://digitalapele.lv/lv/services/
http://digitalapele.lv/lv/services/_katalogu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/afisu__plakatu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/
http://digitalapele.lv/lv/services/reklamas_izkartnes/
http://digitalapele.lv/lv/prices/bukletu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/vizitkarsu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/lietvedibas_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/lietvedibas_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/kartinu_izgatavosana/
http://digitalapele.lv/lv/services/uzlimju_etikesu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/kalendaru_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/bilesu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/lietvedibas_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/gramatu_iesiesana/
http://digitalapele.lv/lv/services/
http://digitalapele.lv/lv/services/
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Cik maksā ofsetdruka? 
Daudzas tipogrāfijas plaši pielieto šo drukas metodi, jo iespējams drukāt augstas kvalitātes produktus lielā 
apjomā. Lai arī iekārta un tās uzbūve ir samērā dārga, drukas izmaksas ir lētas un līdz pat šodienai ar to nespēj 
konkurēt citas tehnoloģijas. 

Kādas iespējas piedāvā ofsetdruka? 

 Ofsetdruka nodrošina visprecīzāko krāsu un toņu sakritību un atbilstību. 
 Ofsetdrukas tehnoloģijā iespējams drukāt netikai CMYK krāsu gammā, bet arī pantoņos (tajā skaitā zelts 

un sudrabs), follijkrāsās, matētās un glancētās lakās, veidojot daudzveidīgus krāsu attēlus. 
 Šajā tehnoloģijā nodrukātu materiālu iespējams pārklāt ar UV laku, kā rezultātā krāsas kļūst dziļākas, 

izteiksmīgākas, ar spoguļspīdumu. Ofsetdrukā ir iespējams nolakot atsevišķas attēla detaļas, ko sauc par 
figūrlaku, kas rada spēcīgu kontrastu un ko nevar nodrošināt digitālā druka. 

 

Kādus papīra formātus ofsetdrukā var apdrukāt? 
Ofsetdrukas iekārtu ir ļoti daudz un dažādu. Lielākais lokšņu formāts, ko spējam Latvijā nodrošināt, ir A1. 

 

DIGITĀLĀ DRUKA 

Kas ir digitālā druka? 

Digitālā druka ir jebkāda drukas tehnoloģija (piemēram, HP LaserJet, Roland, Mutoh, Xerox DocuColor printeri), 
kas ir spējīga ražot iespieddarbus tieši no datora faila. Atšķirībā no ofsetdrukas tai nav nepieciešams starpnieks 
nesējā, piemēram, filmas vai plates. 

Ko var nodrukāt digitālajā drukā? 
Digitālajā drukā var nodrukāt gan vizītkartes, bukletus, flajerus, plakātus, gan banerus, auto uzlīmes, afišas. Tā 
iedalās lokšņu digitālā druka un lielformāta digitālā druka. Digitālā druka drukā loksnēs, bet lielformāta digitālā 
druka drukā ruļos. Tās ir arī divas galvenās pamatnodarbošanās Digitālajā Pelē, kur ražo poligrāfijas materiālus 
uz Mutoh, Xerox un Canon digitālās drukas iekārtām. 
 
 

  
                                   
  Lokšņu digitālā druka                        
 
 
 

http://digitalapele.lv/lv/prices/vizitkarsu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/bukletu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/flajeru_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/afisu__plakatu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/baneru_druka/
http://digitalapele.lv/lv/services/uzlimju_etikesu_druka/
http://digitalapele.lv/lv/prices/afisu__plakatu_druka/
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 Lielformāta digitālā druka 

Vai digitālā druka ir kvalitatīva? 

Mūsdienu tehnoloģija ir attīstījusies tik tālu, ka digitālajā drukā fotogrāfiju kvalitāte ir panākta ļoti augstā līmenī. 
Tā piedāvā augstas izšķirtspējas attēlus. Krāsas ir piesātinātas un noturīgas, jo tās tiek drukātas ar oriģinālām 
tintēm. Var droši apgalvot, ka mūsdienu digitālā druka ir līdzvērtīga ofseta pilnkrāsu drukai. Digitālās Peles 
ražotne ir aprīkota tikai ar jaunākās paaudzes digitālās drukas iekārtām un garantē visaugstāko kvalitāti visiem 
iespieddarbiem. 

Kāda ir cenu politika? Vai digitālā druka ir izdevīga? 
Ofsetiespiedums ir rentabls, ja apgrozībā palaiž, minimums, 500 A3 drukas loksnes. Digitālā druka ir rentabla, ja 
tirāža nepārsniedz 1000 kopijas. Tātad zemākas izmaksas mazām tirāžām Jūs iegūsiet tieši digitālajā drukā. 

Kad izmantot lokšņu digitālo druku? 

 Ja Jums ir nepieciešamas mazas drukas tirāžas - 1 – 1000 gab. Piemēram, materiāli semināriem, 
vizītkartes, galda kartes, ielūgumi. 

 Drukas sagatavošanas laiks ir daudzreiz īsāks par ofsetdruku. Tāpēc Jūs varat iegūt jaunas vizītkartes vai 
citus drukas materiālus vienas dienas laikā. 

 Mainīgai datu drukai. Tā ir piemērota tiešā mārketinga aktivitātēm. Jums vairs nav jāuztraucas par 
bezpersoniskiem, novecojušiem materiāliem. Katrs eksemplārs var būt adresēts vienam interesentam. 

 Drukai pēc pieprasījuma. Jūs varat izdrukāt tik daudz eksemplāru, cik dotajā brīdī ir nepieciešams, un pēc 
vajadzības jebkurā brīdī piedrukāt klāt. Ar tradicionālajām ofsetiespiedmašīnām patērētāji parasti 
izdrukā daudz vairāk drukas lokšņu, nekā vajadzīgs. 

 Lai ietaupītu papīru, jo digitālajai drukai nav nepieciešamas piedrukas kā ofsetdrukai. 

Kādu papīru lokšņu digitālajā drukā var izmantot? 
Digitālā druka paver iespējas realizēt plašu papīru spektru. Tie ir: 

 Krītpapīrs (matēts, glancēts) – tas ir pamatpapīrs reklāmas darbu un žurnālu drukāšanai. 
 Ofseta papīrs – parasti izmanto veidlapu, grāmatu, pierakstu bloku u.tml. darbu drukāšanai. 
 Kartons – derīgs apsveikuma kartiņu, vizītkaršu, iepakojumu ražošanai. 
 Krāsainais un tekstūru papīrs jeb dizaina papīrs – dažādu netradicionālu darbu radīšanai. 
 Pašlīmējošs papīrs – uzlīmju drukai. 

Papīra biezums digitālajā drukā ir 80 – 350 gsm. 
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LIELFORMĀTA DRUKA 

Kad izmanto lielformāta digitālo druku? 

 

 
 
Lielformāta digitālo druku izmanto gadījumos, ja drukas laukums ir lielāks par A0. 
  
Lielformāta digitālā druka ir paredzēta: 

 dažādu plakātu, 
 baneru, 
 izkārtņu, 
 uzlīmju, 
 līmplēvju drukai. 

Kas jāievēro, pasūtot lielformāta digitālo druku? 

Sākumā ļoti svarīgi ir noteikt, - kur paredzēts izstādīt nodrukāto darbu, kāda būs apkārtējā vide. Vai izdruka 
atradīsies iekštelpās vai laukā? Poligrāfijas valodā to sauc par Indoor un Outdoor reklāmām. 

Kādu printeri izvēlēties Indoor un Outdoor reklāmas drukai? 
Ja lielformāta drukas darbs ir paredzēts iekštelpām, tad izdruka jātaisa ar ekosolventa vai UV krāsām, bet, ja 
darbu paredzēts izvietot ārā, tad tas jādrukā ar solventa tintēm. Solventa tinte ir izturīga pret saules gaismu un 
nokrišņiem, bet satur lielāku daudzumu kaitīgo VOC vielu. 

Kādas īpašības piemīt Outdoor reklāmas printeriem? 

Outdoor drukas izmaksas ir lētākas. Šādai reklāmai ir tieši tāda kvalitāte, kāda nepieciešama, lai skatītājs to 
redzētu kvalitatīvu jau no liela attāluma. Tā ir izturīga pret UV starojumu, noturīga pret atmosfēras spiedienu un 
tai ir gan neierobežoti izmēri, gan izmantojamo materiālu daudzveidība: 

 PVC tents, 
 pašlīmējošā plēve, 
 papīrs, 
 tīkls, 
 audekls. 
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Kādas īpašības piemīt Indoor reklāmas printeriem? 
Tā kā tehnoloģijā izmanto arī UV krāsas, tad tās nodrošina ūdensizturīgas un augstas kvalitātes izdrukas, un ar 
tām var veikt tiešo apdruku uz cietām virsmām: 

 plastikāta, 
 kartona, 
 gofrkartona, 
 putukartona. 

Indoor reklāmai nepiemīt graudainība, un ekoloģiskais faktors ir daudzreiz labāks nekā Outdoor reklāmai. Indoor 
reklāmas izmaksas ir lielākas par Outdoor reklāmas izmaksām. 

 


