
Požadavky na data pro tisk etiket

Založit ořez 2 mm

Pokud jsou Vaše data „na spad“, tj. když 
umístíte obrázky, grafiky nebo plochy 
tak, že sahají až k okraji, měli byste data 
založit kolem dokola o 2 mm větší než 
vlastní konečný formát a prvky „vytáhn-
out“ až do přidaného prostoru. Takto 
později při ořezu nevzniknou nežádoucí 
bílé hrany.

Obrys raznice

Založte pro Vaši etiketu obrys raznice. 
Měla by být definována jako přímá barva a 
nazvána jako „Raznice“.

Tloušťka kontury:   0,1 pt - 0,3 pt
Zaoblení:                   2 mm
Konturu nastavte na přetisk

Nemáte-li možnost sami si zhotovit 
konturu raznice, zhotovíme Vám ji oproti 
poplatku. 

Vkládání písma

Založte správně písma ve Vašem tiskovém 
PDF souboru nebo je převeďte do křivek. 
Nebude-li písmo správně založeno, bude v 
našem systému, pokud nemáme k dispozici 
zvolený typ písma, nahrazeno jiným pís-
mem, což může například vést ke změně 
Layoutu.

Obejkty blízko raznice

Texty by se neměly nacházet příliš blízko k 
okraji etikety. To platí i pro objekty, které 
nej-sou tištěny na spad. Doporučujeme 
udržovat mezeru 1 až 1,5 mm od okraje 
etikety.

Barevný prostor CMYK

Tiskařské odvětví pracuje s barevným 
prostorem CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, 
Black). Založte Vaše data v tomto barev-
ném prostoru.  RGB (červená, zelená, mo-
drá) se používají pro náhled na monitoru, 
ale nemohou být tisknuty. 

Přímé barvy

Přímé barvy mohou být použity jen v 
konvenčním tisku a neměly by být míchány 
z barevného prostoru CMYK. Měly by být 
zadány jako přímá barva Pantone nebo 
HKS, protože jinak může dojít k extrémním 
odchylkám barev.V digitálním tisku je možné 
tisknout pouze v barevném prostoru CMYK. 
Zvláštní barvy budou simulovány.

DODATEČNÉ NÁKLADY
Nesplňují-li Vaše data tyto požadavky, dovolujeme si pro jejich přizpůsobení 
fakturovat navíc následující sazby:

· Nesprávný obrys raznice nebo obrys raznice není založen 250,– Kč (10,– €)
· Přizpůsobení a úpravy textu na základě předchozí domluvy 750,– Kč/1 hod. 
(30 €/1 hod.)
(účtujeme v 5-minutových intervalech)

SPRÁVNĚ! CHYBNĚ!

Ořezové značky

Konečný formát

2 mm Ořez
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Ořezové značky

Konečný formát

1-1,5 mm od 
každého okraje

Obrázky s vysokým rozlišením

Používejte jen vysoce kvalitní fotografi e s
minimálním rozlišením 300 DPI (dots-
perinch).
Fotografi e s menším DPI, například
fotografi e z internetu, nemohou být
vytištěny čistě a následný tisk je neostrý.

300 DPI 72 DPI
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