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Zalecamy używanie naszych szablonów, natomiast możesz też ustawić rozmiar dokumentu zgodnie z 

zamówionym formatem. Twój projekt musi być stworzony jako grafika wektorowa. Jeśli nie masz 

projektu wektorowego, przekonwertujemy Twój projekt, jeśli jakość będzie wystarczająco dobra.

helpcenter contact

Vil du vide mere?
Besøg vores Hjælpemiddelcenter eller 
kontakt vores eksperter for personlig 
rådgivning

Hvis ikke alle specifikationer passer sammen, vil vi altid manuelt 

behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit 

digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Odwiedź nasze helpcenter lub skontaktuj się z 
naszymi ekspertami, którzy doradzą Ci osobiście.

Jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione, zawsze przetwarzamy 

zamówienie ręcznie, naprawiamy i dostosowujemy plik. Wyślemy 

digital proof do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.

Ustawienia pliku1

Oto nasz zwięzły przewodnik, który pomoże Ci przejść z etapu projektowania do druku.

Przygotuj swój projekt do drukuPrzygotuj swój projekt do druku

Dostosuj projekt2

Jeśli zdecydujesz się na jednolite kolory, muszą one być wybrane z najnowszej 

biblioteki Pantone Solid Coated Library. W przypadku, gdy Twój plik nie zawiera 

kolorów PMS, dokonamy konwersji, co może spowodować niewielkie odchylenia 

w kolorystyce niektórych projektów.

JEDNOLITE KOLORY (PMS)

LASER / GRAWEROWANIE / TŁOCZENIE / STEMPLE 
Te techniki druku nie wykorzystują atramentu, co oznacza, że Twój projekt może 

być wykonany w dowolnym jednolitym kolorze, o ile jest w formacie 

FULL COLOUR 

Jeśli wybierzesz druk FULL COLOUR, upewnij się, że Twój tryb koloru jest ustawiony 

na CMYK. Pamiętaj, że nie drukuje się koloru białego.

FULL COLOUR JEDNOLITE KOLORY (PMS) LASER&INNE

CMYK

12 pt

PMS up to 4

12 pt

0,5 mm 0,25 mm0,5 mm

- 

6 ptmin. rozmiar czcionki

min. grubość linii/rozmiar 
obiektów



 

 

 -  Sprawdź liczbę stron w swoim dokumencie, powinna być taka sama, jak w zamówieniu. 
 - Wszystkie czcionki i elementy muszą być osadzone (embedded). 

 - Sprawdź, czy żadna z warstw nie ma ustawienia overprint.overprint

most common print mistakes

Sprawdź także: 3
Trzeba mieć na względzie następujące rzeczy przed eksportowaniem projektu: 

Eksportuj jako PDF4
Eksportuj projekt w formacie PDF i upewnij się, że tryb koloru dokumentu to CMYK.

helpcenter contact

Vil du vide mere?
Besøg vores Hjælpemiddelcenter eller 
kontakt vores eksperter for personlig 
rådgivning

Hvis ikke alle specifikationer passer sammen, vil vi altid manuelt 

behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit 

digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Odwiedź nasze helpcenter lub skontaktuj się z 
naszymi ekspertami, którzy doradzą Ci osobiście.

Jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione, zawsze przetwarzamy 

zamówienie ręcznie, naprawiamy i dostosowujemy plik. Wyślemy 

digital proof do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.

Gør dit artwork klar til 
udskrivningPrzygotuj swój projekt do druku


