
Možnosti potlače, grafické podklady k tlači
a veľkosti písma

1. Grafické podklady pre spracovanie náhľadu potlače:
�  logá a obrázky dodať v krivkách (súbor .pdf alebo .ai alebo .cdr)
�  pri textoch si môžete špecifikovať font písma z našej ponuky na e-shope
�  farbu tlače (mimo čiernej) definujte v zložení cmyk alebo Pantone farbu, farebná potlač bude vierohodná
    najlepšie na bielych náramkoch
�  rastry a prechody možno tlačiť len digitálnou tlačou, pre sieťotlač je nutné ich previesť do plných plôch
�  náhľad vizuálu vám bude zaslaný na schválenie v mierke 1:1
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plná plocha raster prechod
 možno len digitálnou tlačou

2. Farebná potlač
�  farbu tlače (okrem čiernej) definujte v zložení cmyk alebo podľa vzorníku Pantone
�  100% vernosť farieb možno docieliť len na bielych náramkoch
�  pri farebnej potlači na farebný náramok dôjde k skresleniu farby potlače - viď príklady

možný posun modrej farby
pri potlači na žltý

podklad

možný posun červenej farby
pri potlači na modrý

podklad

možný posun modrej farby
pri potlači na signálny

podklad

�  čierna potlač je vhodná pre všetky farby náramkov, na čierny náramok odporúčame potlač bielou alebo
    striebornou farbou (technológia sieťotlač)

biela potlač
na čierny náramok

pôvodná farebnosť
loga

červená potlač
priamo na

čierny náramok

červená potlač
s bielou podtlačou

( tlač 2/0 )

Pozor - pri zobrazení farebného náhľadu na vašom monitore bez farebnej kalibrácie môže dôjsť ku skresleniu
odtieňov farby potlače a náramku.

Prípadné reklamácie v našej spoločnosti sa riadia aktuálnymi ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok 
pre nákup tovaru vyhlásených IDSYS, s.r.o., dostupných na internetových stránkách www.idsys.sk.



3. Sútlač pri viacfarebnej sieťotlačovej potlači
Odporúčame, aby sa farebné plochy nedotýkali alebo je nutné počítať s určitým presahom. 100% presnú
sútlač možno ťažko dosiahnuť.
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Prípadné reklamácie v našej spoločnosti sa riadia aktuálnymi ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok 
pre nákup tovaru vyhlásených IDSYS, s.r.o., dostupných na internetových stránkách www.idsys.sk.
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4. Limity technológie potlače
�  digitálnou a ofsetovou technológiou je možné potlačiť len tyvekové (papierové) náramky
�  sieťotlačovou technológiou je možné potlačiť všetky náramky, ako tyvekové, tak aj plastové
�  pri pätkovom písme malé veľkosti nie je možné z technických dôvodov docieliť 100% kvalitu v jemných detailoch

pôvodná
elektronická

podoba

možná odchýlka
spôsobená

schnutím  
šablóny sieťotlače

�  z tohto dôvodu je odporúčaná minimálna veľkosť pätkového písma 3 mm

�  pri bezpätkovom písme k tomuto problému nedochádza, je odporúčaná minimálna veľkosť písma 1,5 mm

�  jemná kresba lôg a grafiky: odporúčame tlačiť v ideálnej veľkosti, poprípade väčší rozmer alebo mierne
    zvýrazniť kontúry, viď obrázky

pôvodné logo s tenkými kontúrami

mierne zvýraznené kontúry

ideálne hrúbky čiar
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5. Odporúčané plochy potlače
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typ ticket TAB

typ 420P

typ 130P

typ 2066

typ 2025

typ 2008

typ 430P

hlavná plocha pre potlač, pri digitálnej potlači len táto plocha !!!

vedľajšia plocha pre potlač (sieťotlač), ale po zapnutí náramku môže byť sčasti alebo úplne zakrytá
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typ 48xx; 4480; VSP; 400P; VCP
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70 x 10 mm kupon
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typ 460P

typ 480P

60 x 22 mm

70 x 10 mm

80 x 15 mm

max. 6 znaků

max. 5 znaků

max. 5 znaků

max. 10 znaků

6. Štandardné umiestnenie sériových čísel
Zaistite väčšiu kontrolu a bezpečnosť sériovým očíslováním náramkov. Špeciálna potlač sériovými číslami je 
možná na všetky plastové a vinylové náramky
Varianty umiestnenia:

max. 6 znakov

max. 6 znakov

max. 5 znakov

max. 5 znakov

max. 10 znakov



IDSYS, s.r.o.
Tel.: +421 366 319 141, Fax: +421 366 306 010
E-mail: info@idsys.sk
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Digitálna potlač náramkov
( len tyvek 2008 a 2025 )

1. Typy digitálnej potlači:
�  jednofarebná digitálna potlač čiernou farbou na všetky farby náramkov 2008 a 2025 s výnimkou čiernych a extrémne
     tmavých farieb náramkov (tieto možno potlačiť sieťotlačovou technológiou bielou alebo striebornou farbou)

typ 2025 D

LogoTEXT TEXT

LogoTEXT TEXT

typ 2008 D

typ 2008 S

typ 2008 S Plus

 plocha pro potisk

typ 2008

typ 2025

130 x 18 mm

typ 2008 Plus

210 x 20 mm

130 x 13 mm

�  plnofarebná digitálna potlač (cmyk) na biele náramky 2008

2. Podklady pre tlač:
Pri jednofarebnej digitálnej potlači je nutné dodať podklady tzv. v krivkách, v súboroch .pdf, .ai, .cdr,  
v krajnom prípade je možné akceptovať aj formát .jpg za predpokladu, že je dostatočne kvalitný (nutná  
konzultácia s grafikom).
Pri plnofarebnej digitálnej potlači možno použiť podklady v krivkách (viď vyššie) aj rastrové podklady
(fotografie), tu je však limitujúcim faktorom veľkosť a rozlíšenie obrázku.  
Platí pravidlo: čím lepšia kvalita podkladu, tým lepší výsledok.

3. Odporúčané plochy potlače:

typ 2025 D

LogoTEXT TEXT

LogoTEXT TEXT

typ 2008 D

typ 2008 S

typ 2008 S Plus

 plocha pro potisk

typ 2008

typ 2025

130 x 18 mm

typ 2008 Plus

210 x 20 mm

130 x 13 mm

plocha pre potlač


