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YLEISET OHJEET

O�set-painetuissa Cabassi-paperikasseissa voidaan hyödyntää kaikki kassin painopinnat laskoksia, pohjaa ja suuosan käännöstä myöten. Myös 
sisäpuolen painaminen on mahdollista.

Asemointimalleista näet arkkimitat kullekin kassikoolle. Huomaa, että kassin ns. etupuoli on painoarkin oikeanpuolimmainen iso ruutu. Kun kassi 
on suljettu, etupuoli pysyy “ehjänä” eli koko pinta on näkyvissä, kun taas kassin kääntöpuolella pohja taittuu osittain painopinnan päälle.

Kassin ulkopuolisten pintojen painopinta-ala ei vaikuta kassin hintaan. Hintaan ei siis vaikuta onko esim. 1-väripainatus niin, että kassiin on 
painettu logo punaisella tai onko koko kassi painettu punaiseksi ja logo on siinä negana valkoisena.

Arkkimuotoisessa paperikassin valmistuksessa on hyvä huomioida, että muutamien millien heitot ovat mahdollisia kassin saumoissa ja taitoksissa. 
Tämä kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa etenkin, jos painokuvio leikkaantuu pääsivun ja laskoksen reunassa. Tällöin pääsivun kuvaa 
kannattaa jatkaa 1-2 mm myös laskoksen puolelle tai vastaavasti jättää se 1-2 mm vajaaksi.

Kuvien resoluutio 300 dpi.

PAINETTAESSA PÄÄLLYSTETYLLE PAPERILLE (LAMINOIDUT KASSIT)

Valmistettaessa laminoituja paperikasseja käytettävän paperin paino-ominaisuudet ovat erinomaiset, koska paperina on päällystetty painopaperi. 
Painorajoituksia ei tällöin ole.

PAINETTAESSA VOIMAPAPERILLE (LAMINOIMATTOMAT KASSIT)

Valmistettaessa paperikasseja ilman laminointia kassit tehdään voimapaperista. Voimapapereiden painatusominaisuudet eivät vastaa 
päällystettyjä painopapereita ja siitä syystä muutamia asioita on erityisesti syytä huomioida:

Painettaessa voimapapereille värien kirkkaus ja vastaavuus heikkenee verrattuna normaaleihin päällystettyihin painopapereihin. Tämä on syytä 
ottaa huomioon myös CMYK-väreillä painettaessa.

Painettaessa Pantone-väreillä voimapaperin karhealle/matta puolelle, värejä voidaan arvioida suurin piirtein Pantone-värikartan U-sarjan mukaan.

Painettaessa Pantone-väreillä voimapaperin sileälle/kiillotetulle puolelle oikeat värisävyt löytyvät suurin piirtein Pantonen värikartan U- ja 
C-sarjojen välistä.

Painettaessa voimapaperille kirjapainon tulostama vedos ei vastaa lopullista painojälkeä tarkkuuden ja värisävyjen suhteen.

Päällystämättömän voimapaperin pinnasta irtoaa kuituja painoprosessin aikana. Tämä voi aiheuttaa ”pilkullisuutta/kirputusta” kassin 
painopintaan. Pilkullisuus/kirputus pyritään estämään suunnitteluvaiheessa värimäärityksillä.

TIEDOSTOMUOTO JA AINEISTON TOIMITUS

Kassiaineisto kannattaa lähettää yleensä ns. avoimena tiedostona (Illustrator tai Indesign).  Muista konvertoida fontit. Jos aineisto on hyvin 
yksinkertainen, siitä voi tehdä myös pdf:n. Avoin tiedosto kannattaa pakata kuvineen kansioon ja lähettää kansio seuraavasti:

Pienet aineistot (alle 10 MB): sähköpostilla osoitteisiin myynti@cabassi.� ja aineisto@hameenkp.�
Isot aineistot (yli 10 MB): linjasiirto, kysy lisätietoja

Jos mietit miten aineiston kanssa kannattaa toimia, lähetä kevyt pdf osoitteeseen myynti@cabassi.�, niin annamme lisätietoja.
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