JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI
DO DRUKU FLEX/FLOCK/FLEX CYFROWY
FLEX FLOCK: Pliki do druku przyjmujemy w formatach wektorowych. Plik jest rozkładany na formatce folii.
Maksymalne pole zadruku formatek: szerokość 50 cm czego 4 na szerokości jest przeznaczone na spad.
Długość formatki 10-80 cm. Najcieńsza linia możliwa do wycięcia przez ploter to ok. 1 mm - jest to zależne
od skomplikowania linii cięcia i rodzaju folii. Po wycinaniu usuwany jest nadmiar folii (na tym etapie
możemy wysłać nadruki do samodzielnej aplikacji) i później nadruk nagrzewany jest na odzież.
FLEX CYFROWY: Pliki do druku przyjmujemy w formatach wektorowych jak i w bitmapach. Do pliku na
dodatkowo stworzonej warstwie dodawana jest linia cięcia a po druku usuwany nadmiar folii.
Nadruk jest przekładany na folię transportową (na tym etapie możemy wysłać go do samodzielnej aplikacji)
i później nagrzewany na odzież. Maksymalne pole zadruku formatek: szerokość 50 lub 100 cm z czego 4 na
szerokości jest przeznaczone na pasery. Długość formatki 10-80 cm. Najcieńsza linia możliwa do wycięcia
przez ploter to ok. 1 mm - jest to zależne od rodzaju projektu rodzaju folii.
Do plików prosimy dołączać wizualizację umiejscowienia nadruku na elemencie czy gotowym produkcie.
Prosimy nie wklejać plików bitmapowych do programów grafiki wektorowej chyba że jest to wizualizacja.
Pliki przekazywane nam przez Klientów są przetwarzane przez naszą Firmę do stworzenia zamawianych
nadruków lub produktów. Zgodnie z naszą polityką prywatności pliki nie są przekazywane do wglądu i
użytku osobom trzecim. Pliki przechowujemy na serwerze przez ok 2 lata.

PLIKI FLEX CYFROWY

PLIKI FLEX/FLOCK

- Wielkość 1:1
- Rozdzielczość 300-600 dpi
- Plik zapisany na przeźroczystości (preferowane)
- Kolory CMYK/RGB 8 bitów na kanał
- Linia cięcia (preferowane na osobnej warstwie)
- Opis kolorów Pantone CP

- Wielkość 1:1
- Kolory CMYK/RGB
- Czcionki zamienione na krzywe
- Plik scalony jako integralny element
- Opis kolorów Pantone C

+ wizualizacja w .jpg

+ wizualizacja w .jpg

Formaty plików

Formaty plików

CDR 17

EPS

AI

PRZYKŁAD WIZUALIZACJI
Firma:
Kolekcja:
Nazwa wzoru: Mountains
Kolory podłoża: Niebieski

4 cm

23,6 cm

od ściągacza szyi

28,0 cm

CZARNY FLEX
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Firma:
Kolekcja:
Nazwa wzoru: Mountains
Kolory podłoża: Niebieski
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FULL COLOR

LINIA CIĘCIA

