ZNAKOWANIE ODZIEŻY - PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DO DRUKU

SUBLIMACJA - DRUK NA WYKROJACH
Do druku na wykrojach niezbędne są szablony w wersji elektronicznej.
Jeśli wykonywałeś konstrukcje u nas, poproś o pliki lub zapytaj o nie swojego konstruktora.
PODSTAWOWE PARAMETRY:
format .TIFF bez proﬁli kolorystycznych, kompresja LZW, spłaszczony, bez przeźroczystości
kolory z palety barwnej CMYK
wielkość: 1:1
rozdzielczość 300 dpi
kolor czarny: C 60 M 40 Y 40 K 100
spady 6-10 mm
na wykrojach mogą znajdować się jedynie elementy do druku
jeśli tło jest białe, należy zostawić obrys: K 40
elementy wykroju należy umieścić obok siebie by szerokość obszaru roboczego miała:
110 lub 130 lub 141 lub 158 cm - dla wszystkich rozmiarów ta sama szerokość
nazwa produktu i oznaczenie rozmiaru obok projektu
każdy rozmiar zapisany jako oddzielny .TIFF, w nazwie pliku należy umieścić informacje
o projekcie i rozmiarze, bez polskich znaków i spacji (np. TSHIRT_ABC_XS.tiff)
jeśli chcesz zrobić druk wewnątrz, np. w karku - wyślij nam projekt metki w oddzielnym pliku
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY:
kolory z palety barwnej RGB - sugerujemy, aby przestrzeń barwną pliku ustalić przed
rozpoczęciem pracy nad projektem, zmiana palety barwnej na końcu może spowodować
zupełną zmianę kolorów projektu.
kolor czarny o przypadkowej składowej - czesto przy zmianie RGB na CMYK, czarny zamieniany
jest na dość przypadkową składową. Jeśli chcesz, by czarny naprawdę był czarny, a nie granatowy,
brązowy lub zielony, używaj czarnego o określonym składzie
ustawienie spadu przez przeskalowanie wzoru - aby dodać spad, należy użyć np. narzędzia
obrysu, przeskalowanie wzoru sprawi, że spad będzie mało precyzyjny
elementy na brzegu wykroju nie pasują się lub są zbyt blisko - jeśli elementy mają łączyć się
na szwach, należy pasować je do linii szycia, sugerujemy nie umieszczać ważnych elementów
zbyt blisko linii wykroju, np. na dole rękawa - przy szyciu będzie przychodzić tam
zewnętrzna nić i może to wyglądać nieestetycznie
zbyt mała rozdzielczość pliku do druku - najlepsza ostrość druku będzie przy ok. 300 dpi
jeśli elementy graﬁczne są zbyt małe należy przeskalować je stopniowo w kilku krokach
do 150 dpi, trzeba jednak pamiętać, iż jest to sztuczne dodawanie pikseli i projekt nigdy
nie będzie tak ostry jak przy tworzeniu od podstaw we właściwej rozdzielczości.

ZAWSZE MOŻESZ ZLECIĆ NAM UKŁADANIE TWOICH GRAFIK NA WYKROJACH !
ZAPYTAJ NAS O WYCENĘ: info@id-group.pl
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ZNAKOWANIE ODZIEŻY - PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DO DRUKU

SUBLIMACJA - DRUK NA WYKROJACH
PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI:
LINIA SZYCIA - DO TEJ LINII NALEŻY PASOWAĆ ISTOTNE ELEMENTY - ŁĄCZENIA, ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW.
LINIA WYKROJU - WYZNACZA POLE W KTÓRYM BĘDZIE WYDRUKOWANY WZÓR
LINIA PROJEKTU -POLE DO KTÓREGO BĘDZIE UŁOŻONY PROJEKT Z OBSZAREM SPADU - ZAKRES TOLERANCJI, PRZESUNIĘĆ
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SUBLIMACJA - DRUK NA WYKROJACH
PRZYKŁAD WYGLĄDU POPRAWNIE PRZYGOTOWANEGO PLIKU:

T-SHIRT MĘSKI AIDY
ROZMIAR M
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SUBLIMACJA - DRUK METRAŻOWY
PODSTAWOWE PARAMETRY:
format .TIFF bez proﬁli kolorystycznych, kompresja LZW, spłaszczony, bez przeźroczystości
plik zawierać ma jeden raport
kolory z palety barwnej CMYK
wielkość: 1:1, np. 40 × 40 cm
rozdzielczość 300 dpi
kolor czarny: C 60 M 40 Y 40 K 100
bez obrysu

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY:
złe raportowanie wzoru - elementy przy powielaniu są niewłaściwie spasowane
wysłanie powielającego się raportu - np. na szerokość belki
dodanie obrysu lub ramki
kolory z palety barwnej RGB - sugerujemy, aby przestrzeń barwną pliku ustalić przed
rozpoczęciem pracy nad projektem, zmiana palety barwnej na końcu może spowodować
zupełną zmianę kolorów projektu.
kolor czarny o przypadkowej składowej - czesto przy zmianie RGB na CMYK, czarny zamieniany
jest na dość przypadkową składową, jeśli chcesz by czarny naprawdę był czarny, a nie granatowy,
brązowy lub zielony używaj czarnego o określonym składzie
zbyt mała rozdzielczość pliku do druku - najlepsza ostrość druku będzie przy ok 300 dpi
jeśli elementy graﬁczne są zbyt małe, należy przeskalować je stopniowo w kilku krokach
do 150 dpi, trzeba jednak pamiętać, iż jest to sztuczne dodawanie pixeli i projekt nigdy
nie będzie tak ostry jak przy tworzeniu od podstaw we właściwej rozdzielczości
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DRUK CYFROWY - DRUK METRAŻOWY
PODSTAWOWE PARAMETRY:
format .TIFF bez proﬁli kolorystycznych, kompresja LZW, spłaszczony, bez przeźroczystości
plik zawierać ma jeden raport
kolory z palety barwnej RGB - proﬁl barwny: ADOBE RGB (1998)
wielkość: 1:1 np. 40 × 40 cm
rozdzielczość 300 dpi - 150 dpi
kolor czarny: RGB= 0,0,0, kolor biały: RGB= 255,255,255
bez obrysu

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY:
złe raportowanie wzoru - elementy przy powielaniu są niewłaściwie spasowane
wysłanie powielającego się raportu - np. na szerokość belki
dodanie obrysu lub ramki
kolory w innym proﬁlu kolorystycznym- sugerujemy, aby przestrzeń barwną pliku ustalić przed
rozpoczęciem pracy nad projektem, zmiana palety barwnej na końcu może spowodować
zupełną zmianę kolorów projektu.
kolor czarny o przypadkowej składowej - czesto przy zmianie proﬁlu, czarny zamieniany
jest na dość przypadkową składową, jeśli chcesz by czarny naprawdę był czarny, a nie granatowy,
brązowy lub zielony używaj czarnego o określonym składzie
zbyt mała rozdzielczość pliku do druku - najlepsza ostrość druku będzie przy ok 300 dpi
jeśli elementy graﬁczne są zbyt małe należy przeskalować je stopniowo w kilku krokach
do min. 150 dpi, trzeba jednak pamiętać, iż jest to sztuczne dodawanie pikseli i projekt nigdy
nie będzie tak ostry jak przy tworzeniu od podstaw we właściwej rozdzielczości
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SITODRUK
GRAFIKA WEKTOROWA:
format pliku: PDF, EPS, CDR 18, AI
wielkość: 1:1
kolory z palety barwnej PANTONE SOLID C lub U - obok projektu opis kolorów
możliwość wyseparowania każdego koloru - elementy w jednym kolorze - jako jeden obiekt
obiekty nie nachodzą na siebie
linie nie cieńsze niż 0,35 mm
obrysy zamienione na obiekty
fonty zamienione na krzywe, litery nie mniejsze niż 2 mm
standardowy wymiar - 34 × 45 cm, jednak może być inny

PANTONE 7463
PANTONE 2293
PANTONE 1225
PANTONE 2394
PANTONE BLACK 6C

GRAFIKA BITMAPOWA:
format pliku: PSD, TIFF
wielkość: 1:1
rozdzielczość: 300 dpi - teksty, loga, etc; 70 - 100 dpi - rysunki/ ilustracje
kolory z palety barwnej PANTONE SOLID C lub U - opis kolorów
możliwość wyseparowania każdego koloru - elementy w jednym kolorze - jako jedna warstwa
warstwy w różnych kolorach nie nachodzą na siebie
dodatkowe efekty jako oddzielna warstwa
linie nie cieńsze niż 0,35 mm
standardowy wymiar - 34 × 45 cm, jednak może być inny
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HAFT, FLEX, FLOCK
GRAFIKA WEKTOROWA:
format pliku: PDF, EPS, CDR 18, AI
wielkość: 1:1
kolory z palety dowolnej przestrzeni barwnej jako poglądowe - wymagane dobranie
kolorów z wzornika
możliwość wyseparowania każdego koloru - elementy w jednym kolorze - jako jeden obiekt
linie nie cieńsze niż 2-4 mm w zależności o techniki
obrysy zamienione na obiekty
fonty zamienione na krzywe
brak przejść tonalnych
ograniczenia maksymalnej wielkości wzoru w zależności od techniki
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