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Specyfikacja

przygotowania plików do druku



2

Spis treści

3  Podstawowe zasady i akceptowalne formaty plików
5 	Wykończenie:	do formatu
6 	Wykończenie:	zgrzew i oczka
7 	Wykończenie:	keder, rzep
8 	Wykończenie:	taśma silikonowa
9 	Wykończenie:	rękawy
11 	Wykończenie:	beachflagi
13 	Wykończenie:	cięcie OPOS
15 	Wykończenie:	ścianki Express
19 	Wykończenie:	ścianki Smart
22 	Wykończenie:	stand Totem
23 	Wykończenie:	ścianki PopUp
25 	Wykończenie:	stand Portal
26 	Wykończenie:	trybunki
27 	Wykończenie:	rollupy
28 	Wykończenie:	X-baner i L-baner
29 	Wykończenie:	leżak
30 	Wykończenie:	parawan 
31 	Wykończenie:	pufy
32 	Wykończenie:	pokrowce na palety
33 	Wykończenie:	namioty
34  Dostosowanie kolorystyczne



3

Podstawowe zasady (1/2)
Grafika	musi	zostać	przygotowana:
 – w skali 1x1	lub	1x10 (w	przypadku	formatu	PDF,	gdy	jedna	z	krawędzi	jest	dłuższa	
niż	5mb)	w	formacie	brutto.

 – w	przestrzeni	kolorystycznej	CMYK (8-bitów)
 – z	wyłączonym	atrybutem	nadruk (overprint)
 – w	rozdzielczości	 70ppi (powyżej > 2m2)

 150ppi (poniżej < 2m2)
 300ppi (poniżej < 0,5m2)
Koniecznie	zapoznaj	się	ze	szczegółową	specyfikacją	zamawianego	wykończenia!

Akceptowalne formaty plików
PDF	 –		zapisany	w	standardzie	PDF/X-1a:2001 [PDF 1.3].  

Wszystkie fonty muszą zostać zamienione na krzywe, 
elementy graficzne osadzone w dokumencie!

TIFF	 –	grafika	spłaszczona	do	tła,	zapisana	z	kompresją	LZW
JPEG	–	zapisany	z	najwyższą	jakością
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Podstawowe zasady (2/2)
Nie przyjmujemy do druku plików wymagających wydzielenia grafiki z 
formularza zamówienia!

 – jeśli	chcesz	dołączyć	również	plik	poglądowy,	dodaj	do	jego	nazwy	końcówkę	
“_prev”

 – nie	twórz	długich	i	skomplikowanych	nazw!	
Powyższe zasady pomogą nam poprawnie zrealizować Twoje zlecenie!

bache 300x100
frontlit banner

300 cm

100 cm

Company XYZ

PMS:

376C

7691C

Printing:

high quality

bache_100x200

bache_100x200_prev

bache_200x150

bache_200x150_prev

bache_500x100

bache_500x100_prev

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsAsize300x100quantity7superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsBsize300x50quantity12superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsCsize300x400quantity32superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsDsize300x300quantity1superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsEsize80x700quantity8superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsFsize500x200quantity5superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsGsize300x160quantity3superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsHsize230x100quantity3superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsIsize400x150quantity20superHq

myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsJsize300x100quantity13superHq
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Do formatu
Grafika	musi	posiadać:
 – spad 0,5cm	na	każdą	stronę
 – obszar bezpieczny	wynoszący	1cm	od	każdej	krawędzi	wymiaru	netto 

Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy

1cm 0,5cm

   wymiar	netto: 200x100cm

   wymiar	brutto: 201x101cm

   obszar	bezpieczny: 198x98cm

*przykład	dla	wymiaru	200x100cm
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Zgrzew / oczka
Grafika	musi	posiadać:
 – obszar bezpieczny wynoszący	5cm od	każdej	krawędzi 

Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy

 – w	przypadku	nietypowego	oczkowania,	konieczne	jest	dołączenie	specyfikacji	z	
dokładnym	rozmieszczeniem	oczek

 – prosimy	nie	umieszczać własnych oczek na	grafice!

   wymiar	brutto: 200x100cm

   obszar	bezpieczny: 190x90cm

*przykład	dla	wymiaru	200x100cm

5cm
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Keder / rzep
Grafika	musi	posiadać:
 – spad 0,5cm na	każdą	stronę
 – obszar bezpieczny wynoszący	5cm od	każdej	krawędzi	wymiaru	netto 

Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy

   wymiar	netto: 200x100cm

   wymiar	brutto: 201x101cm

   obszar	bezpieczny: 190x90cm

*przykład	dla	wymiaru	200x100cm

5cm 0,5cm
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Taśma silikonowa
Grafika	musi	posiadać:
 – spad 1cm na	każdą	stronę
 – obszar bezpieczny wynoszący	2cm od	każdej	krawędzi	wymiaru	netto 

Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy

   wymiar	netto: 200x100cm

   wymiar	brutto: 202x102cm

   obszar	bezpieczny: 196x96cm

*przykład	dla	wymiaru	ramy	200x100cm

2cm 1cm
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Rękawy (1/2)
Pamiętaj:
 – zapoznaj	się	z	tabelą	wyznaczającą	wymagany	obszar	bezpieczny	mierzony	od	
krawędzi,	na	której	ma	się	znaleźć	rękaw.

 – obszar	bezpieczny	zawiera	się	w	3	cm	(w	przypadku	rękawów	zgrzewanych)	oraz	
w	1,5	cm	(w	przypadku	rękawów	szytych) 
Nie umieszczaj tam ważnych elementów grafiki! 

3cm3cm
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Tabela z obszarami bezpiecznymi dla rękawów:

na płasko

―

o średnicy

Ø

0,5	cm 0,5	–	3,5	cm 2	–	3,5	cm 1,2	–	4,2	cm 2,7	–	4,2	cm

1	cm 1	–	4	cm 2,5	–	4	cm 2	–	5	cm 3,5	–	5	cm

2	cm 2	–	5	cm 3,5	–	5	cm 3,6	–	6,6	cm 5,1	–	6,6	cm

3	cm 3	–	6	cm 4,5	–	6	cm 5,2	–	8,2	cm 6,7	–	8,2	cm

4	cm 4	–	7	cm 5,5	–	7	cm 6,8	–	9,8	cm 8,3	–	9,8	cm

5	cm 5	–	8	cm 6,5	–	8	cm 8,4	–	11,4	cm 9,9	–	11,4	cm

6	cm 6	–	9	cm 7,5	–	9	cm 10	–	13	cm 11,5	–	13	cm

7	cm 7	–	10	cm 8,5	–	10	cm 11,6	–	14,6	cm 13,1	–	14,6	cm

8	cm 8	–	11	cm 9,5	–	11	cm 13,2	–	16,2	cm 14,7	–	16,2	cm

9	cm 9	–	12	cm 10,5	–	12	cm 14,8	–	17,8	cm 16,3	–	17,8	cm

10	cm 10	–	13	cm 11,5	–	13	cm 16,4	–	19,4	cm 17,9	–	19,4	cm

11	cm 11	–	14	cm 12,5	–	14	cm 18	–	21	cm 19,5	–	21	cm

12	cm 12	–	15	cm 13,5	–	15	cm 19,6	–	22,6	cm 21,1	–	22,6	cm

13	cm 13	–	16	cm 14,5	–	16	cm 21,2	–	24,2	cm 22,7	–	24,2	cm

14	cm 14	–	17	cm 15,5	–	17	cm 22,8	–	25,8	cm 24,3	–	25,8	cm

15	cm 15	–	18	cm 16,5	–	18	cm 24,4	–	27,4	cm 25,9	–	27,4	cm

16	cm 16	–	19	cm 17,5	–	19	cm 26	–	29	cm 27,5	–	29	cm

–	rękaw	zgrzewany

–	rękaw	szyty

Przykład:
 – rękaw	zgrzewany	16	cm	na	
płasko

 – obszar	bezpieczny	zawiera	się	
między	16	i	19	cm	od	krawędzi.		

Przykład:
 – rękaw	szyty	o	średnicy	16	cm	
 – obszar	bezpieczny	zawiera	
się	między	27,5	i	29	cm	od	
krawędzi.

Rękawy (2/2)
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Beachflagi (1/2)
Krok I

Umieść	swoją	grafikę	w	naszym	szablonie.
Szablony	są	zapisane	w	formatach	PDF	(Adobe	Illustrator,	Corel)	i	PSD	(Adobe	
Photoshop).	

Krok II
Skorzystaj	z	warstwy	„sleeve” jeśli	chcesz,	aby	rękaw	został	zadrukowany	w	innym	
kolorze	niż	reszta	flagi.	Jest	to	zamknięta	krzywa,	którą	w	szybki	sposób	wypełnisz	
żądanym	kolorem.
UWAGA:	w	szablonie	jest	ona	pozbawiona	koloru!

PSD 
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Kształty	flag:
S SS SW SP H

Beachflagi (2/2)
Krok	III

Upewnij	się	czy:
 – zostały	usunięte przerywane linie! (są	to	jedynie	linie	pomocnicze)
 – wszystkie	fonty	zostały	zamienione	na	krzywe
 – istotne	elementy	grafiki	mieszczą	się	w	wymiarze	bezpiecznym	

template template

movie

http://printxl.pl/#/specifications/flags
http://printxl.pl/video/beachflagi.mp4
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Cięcie OPOS (1/2)
Plik	musi	posiadać:
 – linię	cięcia	na	warstwie	o	nazwie	„cut line”. 
Musi	to	być	zamknięta	krzywa	w	wyróżniającym	się	kolorze!

 – grafikę	do	druku	na	wartwie	„printing”
 – spad	wynoszący	minimum	0,5cm
 – najmniejszy	możliwy	do	wycięcia	element	wynosi	2x2	cm
 – plik	w	formacie	wektorowym	(np.	.ai,	.	eps,	.pdf)

cut line
<ścieżka>
<ścieżka>
<ścieżka>
<ścieżka>

printing
<ścieżka>
<ścieżka>
<ścieżka>
<ścieżka>

0,5cm
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Cięcie OPOS (2/2)

Przykład	poprawnego	przygotowania	pliku	w	widoku	szkieletowym

Przykład	złego	przygotowania	pliku	w	widoku	szkieletowym
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Ścianka Express Line
boki	zadrukowane	

Pamiętaj:
 – poza	frontem	ścianki	jest	możliwość	wykorzystania	boków,	których	szerokość	
wynosi	33 cm.

 – należy	pamiętać,	aby	zachować	odstęp	5 cm od krawędzi. 
Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy

5cm

5cm

rozmiar 3x3 rozmiar 3x4

   wymiar	boku: 33x230cm 33x230cm

   wymiar	brutto: 296x230cm 371x230cm

   obszar	bezpieczny: 220x220cm 295x220cm

   obszar	bezpieczny	boku: 28x220cm 28x220cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Ścianka Express Line
boki	niezadrukowane	

Pamiętaj:
 – na	około	całości	jest	przyszyty 5-centymetrowy rzep. 

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy

rozmiar 3x3 rozmiar 3x4

   wymiar	brutto: 230x230cm 305x230cm

   obszar	bezpieczny: 220x220cm 295x220cm

5cm

5cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Ścianka Express Arc
boki	zadrukowane	

Pamiętaj:
 – poza	frontem	ścianki	jest	możliwość	wykorzystania	boków,	których	szerokość	
wynosi	33 cm.

 – należy	pamiętać,	aby	zachować	odstęp	5 cm od krawędzi. 
Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy

rozmiar 3x3 rozmiar 3x4

   wymiar	boku: 33x227cm 33x227cm

   wymiar	brutto: 278x227cm 348x227cm

   obszar	bezpieczny: 202x217cm 272x217cm

   obszar	bezpieczny	boku: 23x217cm 23x217cm

5cm

5cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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rozmiar 3x3 rozmiar 3x4

   wymiar	brutto: 212x227cm 282x227cm

   obszar	bezpieczny: 202x217cm 272x217cm

Ścianka Express Arc
boki	niezadrukowane	

Pamiętaj:
 – na	około	całości	jest	przyszyty 5-centymetrowy rzep. 

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy

5cm

5cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Ścianka Smart Line

template template

Ø 6cm

x2

Line	2.4	
   wymiar	brutto: 248x223cm

   obszar	bezpieczny: 239x214cm

Line	3.0
   wymiar	brutto: 296x223cm

   obszar	bezpieczny: 287x214cm

Line	4.0	
   wymiar	brutto: 402x229cm

   obszar	bezpieczny: 393x220cm

Line	6.0	
   wymiar	brutto: 593x230cm

   obszar	bezpieczny: 584x221cm

Pamiętaj:
 – dwie	części	grafiki	są	zszywane	i	nakładane	na	
stelaż.	

 – górne narożniki są zaookrąglone. 
 – można	zamówić	przód	i	tył	z	taką	
samą	grafiką	lub	różną. 
Poza obszarem 
bezpiecznym nie 
powinny znajdować 
się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. 
logotypy czy napisy.

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Ścianka Smart S
Pamiętaj:
 – dwie	części	grafiki	są	zszywane	i	nakładane	na	
stelaż.	

 – wszystkie narożniki są zaookrąglone. 
 – można	zamówić	przód	i	tył	z	taką	
samą	grafiką	lub	różną. 
Poza obszarem 
bezpiecznym nie 
powinny znajdować 
się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. 
logotypy czy napisy.

template template
S-shape	2.4	

   wymiar	brutto: 256x229cm

   obszar	bezpieczny: 247x220cm

S-shape	3.0
   wymiar	brutto: 320x229cm

   obszar	bezpieczny: 311x220cm

S-shape	4.0	
   wymiar	brutto: 440x229cm

   obszar	bezpieczny: 431x220cm

S-shape	5.0	
   wymiar	brutto: 568x229cm

   obszar	bezpieczny: 549x220cm

S-shape	6.0	
   wymiar	brutto: 662x229cm

   obszar	bezpieczny: 653x220cm

x2

Ø 6cm

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Ścianka Smart U
Pamiętaj:
 – dwie	części	grafiki	są	zszywane	i	nakładane	na	
stelaż.	

 – wszystkie narożniki są zaookrąglone. 
 – można	zamówić	przód	i	tył	z	taką	
samą	grafiką	lub	różną. 
Poza obszarem 
bezpiecznym nie 
powinny znajdować 
się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. 
logotypy czy napisy.

template template
U-shape	3.0

   wymiar	brutto: 298x226cm

   obszar	bezpieczny: 292x220cm

U-shape	4.0	
   wymiar	brutto: 398x226cm

   obszar	bezpieczny: 392x220cm

U-shape	5.0	
   wymiar	brutto: 498x226cm

   obszar	bezpieczny: 492x220cm

x2

Ø 6cm

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Stand Totem
Dla	wersji	1	i	2:
 – dwie	części	grafiki	są	zszywane	i	nakładane	na	stelaż.	
 – górne narożniki są zaookrąglone. 
 – można	zamówić	przód	i	tył	z	taką	samą	grafiką	lub	
różną.

Dla	wersji	3:
 – druk	na	materiale	
dwustronnym	z	oczkami	
w	narożnikach.		

 – można	zamówić	przód	i	
tył	z	taką	samą	grafiką	lub	
różną. 
Poza obszarem 
bezpiecznym nie 
powinny znajdować się 
ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy 
napisy.

x2

Ø 4cm

x2

template template

Totem 1 i 2 Totem 3

szer.	60
   wymiar	brutto: 62x228cm 48,5x208cm

   obszar	bezpieczny: 54x220cm 42,5x202cm

szer.	90
   wymiar	brutto: 94x228cm 80,5x208cm

   obszar	bezpieczny: 88x220cm 74,5x202cm

szer.	120
   wymiar	brutto: 122x228cm 108,5x208cm

   obszar	bezpieczny: 114x220cm 102,5x202cm

szer.	150
   wymiar	brutto: 152x228cm 138,5x208cm

   obszar	bezpieczny: 144x220cm 132,5x202cm

x2

Ø 4cm

x2

http://printxl.pl/#/specifications/stands
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Ścianka PopUp Line
Pamiętaj:
 – że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
 – w	miejscu	łączenia	paneli	grafika będzie podzielona
 – panele	zewnętrzne	od	frontu	widoczne	są tylko w 1/3 ich szerokości
 – wymagany	spad	na	każdy	bok	to	1 cm. Poza obszarem bezpiecznym nie 

powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy 
napisy.

PopUp	Line	3x2	
   wymiar	brutto: 284x230cm

   obszar	bezpieczny: 280x226cm

PopUp	Line	3x3	
   wymiar	brutto: 359x230cm

   obszar	bezpieczny: 355x226cm

PopUp	Line	3x4	
   wymiar	brutto: 434x230cm

   obszar	bezpieczny: 430x226cm

PopUp	Line	3x5	
   wymiar	brutto: 509x230cm

   obszar	bezpieczny: 505x226cm

panel zewnętrzny
67cm

panel wewnętrzny
75cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Ścianka PopUp Arc
Pamiętaj:
 – że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
 – w	miejscu	łączenia	paneli	grafika będzie podzielona
 – panele	zewnętrzne	od	frontu	widoczne	są tylko w 1/3 ich szerokości
 – wymagany	spad	na	każdy	bok	to	1 cm. Poza obszarem bezpiecznym nie 

powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy 
napisy.

PopUp	Arc	3x2	
   wymiar	brutto: 274x230cm

   obszar	bezpieczny: 270x226cm

PopUp	Arc	3x3	
   wymiar	brutto: 344x230cm

   obszar	bezpieczny: 340x226cm

PopUp	Arc	3x4	
   wymiar	brutto: 414x230cm

   obszar	bezpieczny: 410x226cm

PopUp	Arc	3x5	
   wymiar	brutto: 484x230cm

   obszar	bezpieczny: 480x226cm

panel zewnętrzny
67cm

panel wewnętrzny
70cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/walls
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Portal
Pamiętaj:
 – że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
 – grafika	będzie	wykończona	taśmą	silikonową
 – wymagany	spad	na	każdy	bok	to	1 cm. Poza obszarem bezpiecznym nie 

powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy 
napisy.

2cm 1cm

   wymiar	netto: 100x210cm

   wymiar	brutto: 102x212cm

   obszar	bezpieczny: 94x204cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/stands
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Trybunki (1/2)
Desq	i	Upper

Pamiętaj:
 – że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
 – grafika	od	frontu	widoczna	będzie	tylko częściowo
 – wymagany	spad	na	każdy	bok	to	1 cm. Poza obszarem bezpiecznym nie 

powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy 
napisy.

template template
Desq	0

   wymiar	brutto: 128x92cm

   obszar	bezpieczny: 122x86cm

Desq	2
   wymiar	brutto: 183x92cm

   obszar	bezpieczny: 177x86cm

Desq	3
   wymiar	brutto: 171x92cm

   obszar	bezpieczny: 165x86cm

Desq	2	Plus
   wymiar	brutto: 183x92cm

   obszar	bezpieczny: 177x86cm

Upper
   wymiar	brutto: 185x87cm

   obszar	bezpieczny: 179x81cm

*		nad	trybunką	Desq	2	Plus	
i Upper	jest	panel	do	naklejenia	
grafiki	w wymiarach	79x30cm 
z zachowaniem	obszaru	
bezpiecznego	75x26cm

http://printxl.pl/#/specifications/tribunes
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Trybunki (2/2)
PopUp	i	Express

Dla	PopUp	pamiętaj:
 – że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
 – grafika	od	frontu	widoczna	będzie	tylko częściowo
 – wymagany	spad	na	każdy	bok	to	1 cm. 

Dla	Express	pamiętaj:
 – że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
 – na	około	całości	jest	przyszyty 5-centymetrowy rzep.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.

template template
PopUp	2x1

   wymiar	brutto: 161x88cm

   obszar	bezpieczny: 157x84cm

PopUp	2x2
   wymiar	brutto: 209x88cm

   obszar	bezpieczny: 205x84cm

Express	1x1
   wymiar	brutto: 170x100cm

   obszar	bezpieczny: 160x90cm

http://printxl.pl/#/specifications/tribunes
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Rollup
Grafika	musi	posiadać:
 – obszar bezpieczny 3cm od górnej krawędzi	(listwa	montażowa)	0,5cm od 

bocznych krawędzi i 10cm od dołu	(kaseta	systemu). 
Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy, ponieważ nie będą one widoczne. 

 – Rollupy	mogą	mieć	szerokości:	80,	85,	100,	120,	150,	200cm

3cm

0,5cm

10cm
template template

http://printxl.pl/#/specifications/rollups
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X-baner i L-baner
Grafika	do	L-banera	musi	posiadać:
 – obszar	bezpieczny	1,5cm od górnej i dolnej krawędzi	(listwa	montażowa)	1cm 

od bocznych krawędzi. 
Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy, ponieważ nie będą one widoczne. 

 – powinna	być	przygotowana	w	wymiarze	takim	jak	zamówiony	system

Grafika	do	X-banera	musi	posiadać:
 – obszar	bezpieczny	3cm od górnej i dolnej krawędzi, pamiętając, że w 

narożnikach montowane są oczka,	oraz	1cm od bocznych krawędzi. 
Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy napisy, ponieważ nie będą one widoczne. 

 – powinna	być	przygotowana	w	wymiarze	takim	jak	zamówiony	system

L-baner X-baner

template template

http://printxl.pl/#/specifications/stands


Pamiętaj o podstawowych zasadach

30

Leżak
Pamietaj:
 – grafika	musi	posiadać	

obszar bezpieczny od 
górnej i dolnej krawędzi 
(ta	część	grafiki	będzie	
tunelem	przeznaczonym	do	
zamontowania	materiału	
w konstrukcji	leżaka). 
Poza tym obszarem nie 
powinny znajdować się 
ważne elementy grafiki, 
takie jak np. logotypy czy 
napisy.

 – Upewnij	się,	że	plik	jest	
zapisany	w wymiarze	brutto.

S XL

   wymiar	netto: 43,5x111cm 143x237cm

   wymiar	brutto: 46,5x129cm 201x277cm

   obszar	bezpieczny: 42x97cm 135x201cm
template template

http://printxl.pl/#/specifications/others
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Parawan
Pamietaj:
 – pomiędzy	poszczególnymi	segmentami	znajdują	się	tunele,	w	których	zostaną	
umieszczone	kije.	

 – upewnij	się,	że	plik	jest	zapisany	w	wymiarze	brutto 
Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.

3	segmenty 
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 100x70cm

   wymiar	brutto: 332x73cm

   obszar	bezpieczny: 98x68cm

4	segmenty 
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 100x70cm

   wymiar	brutto: 440x73cm

   obszar	bezpieczny: 98x68cm

5	segmentów 
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 100x70cm

   wymiar	brutto: 548x73cm

   obszar	bezpieczny: 98x68cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/others
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Pufy
Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.	Upewnij	się,	że	plik	jest	zapisany	
w wymiarze	brutto.	Zachowaj	orientację	swoich	grafik	jak	na	wzorze	poniżej.

 30x30
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 30x30cm

   wymiar	brutto: 127x96cm

   obszar	bezpieczny: 26x26cm

 35x35
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 35x35cm

   wymiar	brutto: 145x111cm

   obszar	bezpieczny: 31x31cm

40x40 
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 40x40cm

   wymiar	brutto: 164x126cm

   obszar	bezpieczny: 36x36cm

45x45 
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 45x45cm

   wymiar	brutto: 185x141cm

   obszar	bezpieczny: 41x41cm

50x50 
   wymiar	netto	jednego	segmentu: 50x50cm

   wymiar	brutto: 207x158cm

   obszar	bezpieczny: 46x46cm

template template

http://printxl.pl/#/specifications/others
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Pokrowce na palety
Pokrowce	na	palety	z	doszytymi	zakładkami	na	rzepy:	
 – minimalna	wysokość	gotowego	pokrowca	to	14,5cm	(na	jedną	paletę).	
 – do	wymiaru	palety	trzeba	dodać	1cm	(np.	paleta:	120x80	-	pokrowiec:	121x81).	
 – na	dłuższych	bokach	należy	dodać	5-centymetrowe	zakładki.	
 – gotowa	grafika	powinna	posiadać	obrys	w	wymiarze	brutto. 

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.

5cm

2cm

2cm2cm

2cm2cm

   wymiar	brutto: 208x168cm

   obszar	bezpieczny: 204x164cm

*przykład	dla	pokrowca	na	trzy	palety	120x80cm
template template

http://printxl.pl/#/specifications/others
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Namioty
Pamiętaj:	
 – korzystaj	z	szablonów	do	zamówionej	przez	siebie	wielkości.	
 – potrzebujemy	grafikę	tylko	do	tych	elementów,	które	będą	drukowane.	
 – pełne	ściany	od	góry	chowają	się	częściowo	po	dach.	
 – gotowa	grafika	powinna	posiadać	obrys	w	wymiarze	brutto. 

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy 
grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.

template template

http://printxl.pl/#/specifications/others
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Dostosowanie kolorystyczne (1/3)
Proof	klienta	

Stosujemy	dostosowania	do	proofa klienta 
dostarczonego	do	nas	od	klienta	jako	
certyfikowany	cromalin.

Wydruk	próbny
Wydruk próbny	drukujemy	dla	klienta	
zostawiając	próbkę	w	naszym	archiwum.	
Można	go	wykorzystać	jako	wzór	do	
późniejszych	zamówień.
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Dostosowanie kolorystyczne (2/3)
Pantone® 

Mamy	możliwość	dostosowania	koloru	do	palety	barw	
Pantone®.	Na	materiałach	sublimacyjnych	stosujemy	paletę	
Solid Uncoated,	do	pozostałych	materiałów	paletę	Solid 
Coated.
Nie mamy zdolności technicznej dostosować się 
do wszystkich kolorów z palety. Zastrzegamy sobie 
możliwość odrzucenia prośby o dostosowanie koloru.

RAL
Stosujemy	również	paletę	barw	RAL.	
Paletę	tą	stosujemy	do	wszystkich	materiałów	oprócz	tkanin	
sublimacyjnych.
Nie mamy zdolności technicznej dostosować się 
do wszystkich kolorów z palety. Zastrzegamy sobie 
możliwość odrzucenia prośby o dostosowanie koloru.

NIE STOSUJEMY DOSTOSOWANIA KOLORYSTYCZNEGO W PRZYPADKU 
PRZEJŚĆ TONALNYCH!
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Dostosowanie kolorystyczne (3/3)
Błędy	przy	dostosowaniu

Przykładem	braku	możliwości	dostosowania	jest	kolor	871C	z	palety	Solid	Coated.	
W	takim	przypadku	proponujemy	o	wybranie	
zbliżonego	koloru	z poza	zakresu	neonowych,	złotych	
lub	srebrnych.

Innym	błędem	jest	dostosowanie	koloru	w	przejściu	
tonalnym.
Jeśli	mamy	wykonać	dostosowanie	musi	to	być	
jednolita	apla	danego	koloru.

W zależności od technologii druku oraz zastosowanego podłoża mogą 
wystąpić rozbieżności kolorystyczne względem wzoru
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