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Linie cięcia oraz marginesu wewnętrznego 
proszę zaznaczyć wyraźną ramką oraz umieścić na 
osobnej warstwie.

Linia cięcia przedstawia rozmiar etykiety 
„na gotowo” (w tym przypadku 30x60).

Proszę o zamianę wszystkich kolorów Panton na CMYK  (tryb koloru dokumentu: CMYK),
a także wszystkich kolorów dodatkowych (spotowych) na podstawowe (procesowe).
Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kolor dodatkowy imituje piąty kolor np. biały.
W tym przypadku proszę o umieszczenie wszystkich elemetów które posiadają kolor spotowy  
na osobnej warstwie.

Nazwa pliku powinna korelować z nazwą z zamówienia.
W razie pytań bądź wątpliwośći prosimy o kontakt...

Wszystkie elementy przeznaczone do uszlachetnienia wybiórczego (złocenie, srebrzenie, 
lakierowanie itp.), proszę umieścić na osobnej warstwie oraz zamienić ich barwę na K=100.

Dla poprawności wydruku proszę o spłaszczenie całej zawartości pliku.
Z wyłączeniem elementów które mają być edytowane/usuwane
(np. linia cięcia, „zmienne” jak nr.partii itp.)
Mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny być osadzone 
i posiadać rozdzielczość 300ppi (profil kolorystyczny CMYK).

Proszę nie przekraczać maksymalnych zawartości procentowej kolorów w jednym punkcie, która 
wynosi 280%. Czyli np. wartość koloru C100% M100% Y70% K10% jest jeszcze dopuszczalna.

Kod kreskowy należy przygotować według wytycznych „GS1 Polska” 
(główne wytyczne: grafika w postaci krzywych, K=100, białe tło).
Przygotowanie poprawnego kodu kreskowego leży po stronie zamawiającej, 
sprawdzamy jedynie czytnikiem czy działa. 

Wszystkie czcionki należy zamienić na krzywe 
(bądź załączyć pliki z fontami- kiedy są to edytowalne wartości zmienne).
Czarny teskt powinien mieć tylko jedną składową K=100.
Najmniejszy dopuszczalny rozmiar tekstu to 5pkt dla K=100 i 7pkt dla kolorowych.

Plik prosze zapisć w formacie PDF w najnowszej wersji jaką pańtwo dysponują. 

Obszar roboczy (art board) powinien wynosić 
tyle co rozmiar pliku na gotowo wraz z 1,5 mm 
spadami z każdej strony.
W polu margines wewnętrzny powinny się 
znaleźć elementy które nie mogą zostać obcięte.
Może to być krawędź dla pola tekstowego czy 
elementów graficznych które nie stykają się z 
krawędzią etykiety.

WYTYCZNE DLA POPRAWNEGO PRZYGOTOWANIA PLIKÓW
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