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Stáhněte si šablonu z našich webových stránek. Šablonu 
otevřete v libovolném grafickém programu (Illustrator, 
CorelDraw, Inkscape...)

Při vytváření grafiky doporučujeme použít loga, texty a objekty 
zásadně ve vektorech (cdr, ai, eps, pdf), fotky by měly vždy být 
nastaveny ve CMYKovém barevném prostoru a kvalita fotek by 
měla být nejméně 300 dpi.

Začínáme

Kvalita grafických prvků

Spad

Škrtátko

Bezpečná vzdálenost od okraje

Lepící plocha

Ořezové a rylovací značky

Ukládání grafiky

Pokud grafika obsahuje prvky (fotky, pozadí apod.) které
se dotýkají okraje šablony, pak tyto objekty musí být nastaveny
tak, aby přesahovaly hranici šablony o nejméně 3 mm.

3 Barvy
Pokud tiskneme ve CMYKu, ujistíme se, že všechny prvky grafiky 
jsou ve CMYKových barvách včetně fotek. Pokud tiskneme v 
přímých barvách (Pantone), ujistíme se, že barvy jsou správně 
nastaveny a uvedeme použité barvy Pantone vedle grafiky.

Pokud pozadí nebo jiné prvky zasahují do místa pro škrtátko,
upravte je tak, aby místo pro škrtátko zůstalo bílé.

Bezpečná vzdálenost mezi okrajem šablony (ořezu) a grafickými 
prvky je 1,5 mm. To znamená, že logo, fotky, text, musí být 
umístěny 1,5 mm od okraje šablony.
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Pokud nám posíláte grafiku připravenou pro tisk, je nutné 
odstranit okrajové linky šablony, ořezové a rylovací značky
(viz náhled označení 1-16) musí zůstat a musí být viditelné!

Finální verzi grafiky ukládáme do formátu pdf, eps, ai nebo cdr. 
Při zasílání nám pošlete vždy tiskové pdf a ai nebo cdr soubor.
Texty vždy převedeme do křivek.
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Lepící strana např. u zápalek zůstává vždy bílá, je ale nutné 
nastavit přesah pozadí nebo fotek 3 mm na lepící stranu 
zápalek, z důvodu, aby při slepení krabičky nebylo viditelné bílé 
místo lepící plochy krabičky.
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Pantone ???

Při použití přímých barev je uveďte:

Pantone ???


