Поліграфічні та технологічні вимоги до створення макетів імідж кубиків-трансформерів (2 сторінки):
1. Кольорова палітра СMYK для усіх об`єктів, включно з растровими об`єктами вкладеними в векторні файли.
Півтони нижче 8% і вище 91% під час друку не відображаються.
2. Роздільна здатність растрових об`єктів 300dpi.
3. Сумований відсоток заливки (Cyan+Magenta+Yellow+Black) в одній точці не вище ніж 300%.
4. Формати файлів: .eps, .tif, .pdf (лише оптимізований до друку) зі всіма вкладеними файлами.
5. Шрифти повинні бути переведені в криві.
6. Поля під обріз 2мм з кожної сторони.
7. Відступ тексту від місця зрізу 3мм.
8. Мінімальна товщина ліній 0.2pt.

Кубик може бути виконаний в трьох варіантах (див. рис.1):
А) містити в собі 9 зображень; B) містити в собі 12 зображень; С) містити в собі 48 зображень;
при цьому загальні параметри кубика не змінюються (в початковій позиції всі сторони куба дорівнюють 82мм).
Варіант кубика А (9 зображень):
для друку має бути підготовлено
6 зображень розміром 82х82мм + 2мм для обрізу з кожної сторони = 86х86мм (розмір до обрізу)
3 зображення розміром 164х82мм + 2мм для обрізу з кожної сторони = 168х86мм (розмір до обрізу)
Варіант кубика B (12 зображень):
для друку має бути підготовлено
12 зображень розміром 82х82мм + 2мм для обрізу з кожної сторони = 86х86мм (розмір до обрізу)
Варіант кубика С (48 зображень):
для друку має бути підготовлено
48 зображень розміром 41х41мм + 2мм для обрізу з кожної сторони = 43х43мм (розмір до обрізу)
рис.1: a) 9 зображень; b) 12 зображень; c) 48 зображень;
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c)

- усі зображення повинні подаватися окремими файлами.
- під час розробки дизайну макету важливо мати на увазі, що куб є сеґментованою конструкцією, яка зібрана з
8-ми кубиків зі сторонами розміром 41х41мм (після обрізу), тому текст та інші важливі елементи дизайну слід
розміщувати в такий спосіб, щоб лінії згину їх не знівелювали (див. рис.2).
рис.2: a) неправильно; b), c) правильно;

a)

b)

c)

- під час розробки дизайну кожної зі сторін кубика Ви можете продумати, за необхідності, також послідовність
(анімативність) трансформації одного зображення в інше, плавність переходів за рахунок розміщення частини
зображення з однієї сторони на іншу тощо.
Варіантів для експериментів може бути безліч!
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