PŘÍPRAVA POTISKU PRO IML FÓLII
Tisk probíhá flexotiskem na transparentní fólii. Umožňuje tisk vektorové grafiky i fotografií.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Rozlišení rastrových obrázků – min. 300 dpi
Barevnost – CMYK nebo PANTONE
Rozměr výsekové formy – 0,5 l: 237 × 174 mm
– 0,4 l: 216 × 162 mm

– 0,3 l: 202 × 146 mm
– 0,25 l: 184 × 136 mm

Z technologických důvodů je nutné ponechat bez potisku vyznačené místo v pravé části potisku, kde je vylisovaná měrka pro 0,5 nebo 0,3 l.
Texty před exportem převedte do křivek.
UPOZORNĚNÍ:
Linie a texty které mají být vodorovné se dnem nebo horním okrajem kelímku musí kopírovat křivku horní/dolní hrany výseku.
Linie které mají být svislé, musí být kolmé na tečnu spodní nebo horní hrany výseku.
Pro kontrolu doporučejeme udělat si maketu: vytisknout si finální návh, vystřihnout a stočit do výsledného tvaru kelímku.
NÁHLED ŠABLONY: (není v poměru 1:1 - Využijte prosím přiloženou InDesignovou šablonu, svoji grafiku umístěte do vrstvy Grafika.)
237 × 174 mm, CMYK, 300 dpi

vaše foto nebo grafika

výsek

161,6 mm

okynko
pro měrku
je třeba vždy
nechat prázdné
bez potisku

spad 5 mm
přes okraj
výseku

texty vodorovné s dolním okrajem kelímku

TISKOVÁ DATA:
Dodávejte v tiskovém pdf S TEXTY VE KŘIVKÁCH.
Je možné zaslat i sbalený InDesignový nebo Illustrátorový soubor – včetně navázaných souborů a použitých fontů nebo s texty ve křivkách.
(V takovém případě prosím uložte i do idml nebo ai, eps verze CS5)
Pokud si nejste jisti, obraťte se na nás, rádi Vám s přípravou dat pomůžeme.
BÍLÝ PODTISK:
Pro dokonalý a výrazný barevný výsledek podtiskujeme celý motiv bílou.
Podtisk je nutné připravit o 0,3 mm menší než samotnou grafiku, aby bílá barva při tisku nebyla na okrajích tisku viditelná.
Bílý podtisk umístěte do stejné šablony v jedné barvě (černé) a vyexportujte do tiskového pdf jako samostatný soubor.

