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PRZYGOTOWANIE DO PLIKU DO WYSYŁKI - WYTYCZNE I WSKAZÓWKI
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Wybór techniki druku
Sticker

Ploter z utrwaleniem UV

Sitodruk z utrwaleniem UV

Naklejka
drukowana
techniką
solwentową na folii samoprzylepnej
z mocnym klejem.

Nadruk bezpośredni wysokiej jakości
ploterem wielkoformatowym Agfa
Anapurna MV z utrwaleniem nadruku
lampami ultrafoletowymi (UV).

Tradycyjny nadruk bezpośredni z
możliwością utrwalenia lampami (UV.

Jakość

Nakład

Paleta

Jakość

Nakład

Paleta

Jakość

Nakład

Paleta

Fotografczna

Mały

CMYK + biały
podkład, pełna
paleta barw

Fotografczna,
pełna paleta
barw

Mały-średni

CMYK, pełna
paleta barw

Proste
wektory

Średni - duży

Pantone, RAL
lub CMYK ,
kilka kolorów

2

Własne wizualizacje – przygotowanie pliku

2.1
Wizualizacje można przesyłać w formie czytelnych odręcznych szkiców oraz w formie grafki
komputerowej
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2.2
Dobrą praktyką jest załączenie krótkiego opisu, przedstawiającego np. funkcjonalność
końcowego wyrobu, jego zastosowanie – informacje te pozwolą lepiej dobrać materiał do
zapotrzebowania.
2.3

Wszystkie projekty powinny być zaopatrzone w wymiary, co umożliwi przygotowanie wyceny.

2.4
Informacja o planowanym późniejszym obciążeniu produktu (np. waga towarów) pomaga
dobrać odpowiedni materiał.

3

Przygotowanie nadruku – plik powinien:

◦ Zostać zapisany w postaci wektorowej w krzywych/ścieżkach)
◦ Zawierać 3mm spadu w przypadku druku na stckerze)
◦ Zostać zapisany w palecie kolorów CMYK w przypadku Stckera i druku ploterem), a w przypadku
sitodruku w wiadomości należy zaznaczyć nazwę palety oraz numery zastosowanych kolorów.
◦ Wszystkie zawarte elementy grafki rastrowej bitmapy – plik JPG, PNG, TIF itp.) powinny zostać
zapisane w dużej rozdzielczości
◦ Plik powinny być przygotowane w skali 1:1
◦ Plik projektu należy przesłać w formacie: PDF, CDR kompatybilny z wersją X5), EPS, AI lub SVG
◦ Pliki można przesyłać poprzez załączenie w wiadomości e-mail z krótkim opisem
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