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Instrukcja dla produktu

Identyfikatory aluminiowe ’Classic’

i Jak przygotować projekt?

Zamów bezpłatną wizualizację

Użyj makiety

Zamów prototyp

Nasz specjalista z przyjemnością przygotuje dla Ciebie bezpłatną

wizualizację. Prześlij logo oraz swoje uwagi w odpowiednim formacie.

 

Pobierz makietę ze strony produktu i samodzielnie nanieś w programie graficznym

swoje logo. Wymiary identyfikatora zostały precyzyjnie określone w pliku makiety.  

 

Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, że końcowy produkt będzie spełniał

w pełni Twoje oczekiwania, możesz skorzystać z opcji prototypu -

jedną sztukę identyfikatora z Twoją grafiką wyprodukujemy i wyślemy

do Ciebie. 

Odpowiednią makietę możesz zawsze pobrać

w ‚Plikach pomocnicznych’ dla danego produktu.

 

i Rodzaj pliku i kolorystyka

.pdf.eps.cdr

Format pliku

Kolorystyka

Przyjmujemy pliki w krzywych wektorowych: CDR do wersji X5, plik EPS

do wersji 10 lub plik PDF najlepiej wersja 1.3 spłaszczony, bez warstw.

Jeżeli nie dysponujesz plikiem wektorowym, możesz przesłać nam również

logo w postaci mapy bitowej, PNG, TIF lub JPG.

 

Grafiki w pliku powinny być przygotowane w kolorostyce CMYK, jednak

prosimy o określenie odpowiadających im kolorów Pantone.

Nadruk nanosimy w temperaturze 185 stopni techniką termotransferu,

dlatego kolorystyka wymaga kontoli ze wzornikiem Pantone.

Identyfikatory z barwieniem na całej powierzchni identyfikatora wyceniamy

indywidualnie.

Pamiętaj, aby w plikach wektorowych, wszystkie

elementy były zamienione na krzywe.

 

i Personalizacja

Jak przygotować personalizację?

Uwaga na bazę danych

Jeżeli zamawiasz identyfikatory ze zmiennymi danymi dostarcz pliki

na jeden z dwóch sposobów:

a) Prześlij nam gotowe do druku, spersonalizowane pliki w jednym

z trzech formatów wspomnianych w punkcie 2 (osobny projekt dla każdego

identyfikatora).

b) Dostarcz nam bazę danych na podstawie której wykonamy automatycznie

personalizację Twoich identyfikatorów. Kompletny zestaw materiałów

niezbędny do wykonania personalizacji identyfikatorów to 1) gotowy

projekt 2) prawidłowa baza danych 3) czcionka użyta do personalizacji.

Jeżeli imię i nazwisko ma się znaleźć na identyfikatorze w jednym

wierszu/linii, umieść je w jednej kolumnie bazy XLS.

Zwróć uwagę, że Imię i Nazwisko może być w jednej

lub dwóch kolumnach, w zależności od tego,

jaki układ danych przewidziałeś na identyfikatorze.

Jan Kowalski
Specjalista ds. personalizacji
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i Gwarancja i uwagi

Jak korzystać z identyfikatorów?

Uwaga: magnes

Identyfikatory z nadrukiem termotransferowym przeznaczone są do

użytkowania w warunkach biurowych i nie powinny być narażane na działanie

wysokiej temperatury oraz substancji chemicznych (w tym alkoholu).

Identyfikatorów nie należy prac w pralce razem ze strojem służbowym.

W przypadku nie przestrzegania zaleceń, nadruk może ulec rozmazaniu.

Identyfikatory z zapięciem na magnes, z uwagi na silne pole magnetyczne,

nie powinny być stosowane przez osoby z rozrusznikiem serca.

Na nasze produkty udzielamy 1 rok gwarancji.


