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Stuha, na kterou tiskneme, je široká 10 cm a dovoluje tisk více barvami - např. logo nebo 
fotografie.

Do návrhu je nutné zahrnout spadávku, která je cca 0,5 cm z každé strany šerpy.
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Pokud připravujeme grafiku, která zasahuje z kraje do kraje, je nutné,
aby přesahovala alespoň o 0,5 cm přes šerpu, jelikož se šerpa v tiskárně
hýbe, a na okrajích vzniká odchylka.
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Rozměry a spadávka01



libovolná délka šerpy

Pro snadnější uchycení šepry ponechávejte rezervu 50 cm na každé straně. Připočítává se tedy 1 metr šerpy navíc

např. Pokud máte grafiku na šerpu dlouhou 4 m, je vhodné objednat šerpu dlouhou 5 m.

Grafiku dodávejte v poměru 1:1.
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Rezerva pro uchycení02
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Grafický návrh03
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rubová strana

„raport” (šírka loga + mezera)

lícová strana

šířka loga

v návrhu musí být...
-   náhled rubové i lícové strany stuhy vč. barev s 

    definovanými odstíny (např. Pantone, CMYK...)

-   znázorněná barva stuhy i barva tisku

-   přehledně okótovaná výška stuhy, 

    výška loga, šířka loga a raport

-   celý návrh musí být ve vektoru (objekty, písma...)

    v NESLOUČENÉM stavu - ve vrstvách.

100% Black

100% White

PANTONE 2747 C

PANTONE Rhodamide Red C

PANTONE 381 C

Pantone 283 C
RGB (168,123,0)
CMYK (40,67,67,67)

Pozn.:
Pokud se grafika opakuje, stačí zaslat pouze 2 části
opakující se grafiky s rozměry.



Vektor / rastr ?04

vektor
( .ai .pdf .cdr )

zůstává i po mnohonásobném
příblížení pořád stejně ostrý

po přiblížení jsou vidět
rozmazané čtverce pixelů

obrázek
( .jpg .png .gif )

Dodaná grafika musí být
v křivkách vč. fontů, objektů....



Co nelze04

1) Nelze tisknout přechodové barvy na šerpě,
tisknout lze pouze přímé barvy

2) Sublimací nelze tisknout metalické
    (”třpytivé”) barvy
    - zlatá a stříbrná metalická barva.
    Při sublimaci se zlatá barva nahrazuje
    okrovou, stříbrná šedou.

3) Problémy nastávají při tisku příliš světlých odstínů
    a barev, které jsou odstínově podobné.

   Pozn:
   Zlatou metalickou a stříbrnou metalickou
   lze tisknout jinou technologií.



Ukládání05

Všechny texty v dokumentu by měly být převedeny do křivek (vektorů) a stejně 
tak i loga a jiná grafika, pokud je to možné. Pokud to možné není, zašlete 
grafiku - loga a podobně v maximálním rozlišení, které máte k dispozici

Soubor by měl být ve formátu soubor.ai popřípadě soubor.pdf nebo soubor.cdr

Doporučujeme vytvářet v programech:
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop nebo CorelDraw

Finální verzi pak zašlete na e-mail: info@torex.cz



Shrnutí na závěr06

- Stuha je široká 10 cm, je třeba počítat se spadávkou 0,5 cm z každé strany

- Délku si volíte dle libosti, min však 2 m (50 cm se z každé strany nechává pro držení bez tisku)

- Grafiku vždy tvořitr pro rubovou i lícovou stranu s označenými barvami (cmyk, rgb, Pantone..)

- Grafiku dodávejte v poměru 1:1.

- Vše musí být ve vektoru a ve vrstvách (písma, objekty vyvektorizovány)

- Nelze tisknout přechodové barvy, metalické barvy, barvy podobné odstínově 

  a extra světlé barvy (podobné bílé)


