
Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie 

się z niniejszą instrukcją. Zastosowanie się do 

przedstawionych uwag jest podstawowym 

warunkiem umożliwiającym spełnienie 

Państwa oczekiwań co do jakości końcowego 

produktu.

Sposób dostarczania materiałów

•  ftp.trawers.pl

 Host: 83.238.213.89

 User: rafal

 Password: trawers_m

• e-mail: do 10 MB (pracownia@trawers.pl)

• płyta CD lub DVD, nośniki typu Pendrive

Format zapisu pracy
PDF kompozytowy, PDF separacje, cdr, ps, prn

Technologia przygotowania prac do druku
Prosimy o przygotowanie pliku z uwzględnieniem:

• znaków cięcia

•  spadów z każdej strony 3 mm (czyli jesli praca ma rozmiar 

netto 120 mm x 120mm, to brutto powinna miec 126 mm 

x 126 mm)

•  bitmapy CMYK, z osadzonym profi lem ICC Euroscale 

Coated V2 (dla papierów powlekanych) lub Euroscale 

Uncoated V2 (dla papierów niepowlekanych), w przypadku 

osadzenia innego profi lu profi le zostaną zamienione na 

wyżej wymienione

•  przejścia tonalne, cienie, przezroczystości - zamienione na 

bitmapy

•  rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 300 

dpi a 350 dpi (rozdzielczość niższa niż 250 dpi może 

niekorzystnie wpłynąć na jakość drukowanych obiektów, 

a rozdzielczość powyżej 350 dpi nie powoduje poprawy 

jakości, niepotrzebnie natomiast zwiększa rozmiar pliku).

W projektach koniecznością jest używanie kolorów z mod-

elu CMYK. Nie powinno stosować się kolorów z modelu 

RGB lub innych modeli kolorystycznych (w przypadku do-

starczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk 

może być niezgodny z oczekiwaniami klienta).

•  czcionki zamienione na krzywe

•  wielkość czcionek: minimalny stopień pisma drukowanego 

jednym kolorem dla krojów jednoelementowych 6 pkt, 

dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień 

pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w 

kontrze dla krojów jednoelementowych 8 pkt, a dla krojów 

dwuelementowych 10 pkt

•  grubość lini - minimum 0,2 pkt

•  nie należy umieszczać logotypów oraz małych obiektów 

grafi cznych na krawędzi projektu (tuż obok linii obcięcia).

•  czarne kolory napisów prosimy budować tylko z czerni 

czyli: (C-0%, M-0%,Y-0%, K- 100%)

•  suma farb (CMYK) nie może przekroczyć 320% 

(np.: niedozwolone jest uzyskiwanie czerni z farb:

C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% = 400 %)

•  uzyskiwanie efektu głębokiej czerni: 

C-30%, M-20%, Y-10%, K-100%

• proszę o dodawanie do projektu pasków kalibracyjnych.

Innowacyjne

technologie druku


