Naklejki wycinane
w dwolnym kszta³cie
Specyfikacja przygotowania materia³ów do druku i wyciêcia grafiki:
Aby mo¿liwe by³o wyprodukowanie naklejek wyciêtych w dowolnym kszta³cie powinny byæ dostarczone dwa elementy:
1. Grafika do druku - docelowo wydruk, z którego bêdzie wyciêty wzór
preferowane pliki: pdf, cdr, eps
preferowane pliki: pdf, cdr (Corel Draw wersja nie wy¿sza ni¿ 12), eps
wsystkie teksty powinny byæ zamienione na krzywe
wszystkie teksty powinny byæ zamienione na krzywe
grafika powinna zawieraæ 5 spady
grafika powinna wystawaæ poza liniê ciêcia ok. 3-5mm (spady)
zalecana rozdzielczoœæ bitmap: 150-250dpi
zalecana rozdzielczoœæ bitmap: 150-250dpi
wymiar 1:1
wymiar 1:1
nie dodawaj ¿adnych ustawieñ drukarskich typu pasery, znaczniki ciêcia, skale densytometryczne, itp.
dok³adnoœæ pozycjonowania linii ciêcia wzglêdem grafiki wynosi ok. 1mm, dlatego wa¿ne teksty
i elementy powinny znajdowaæ siê conajmniej 3mm od krawêdzi ciêcia
2. Obrys / linia ciêcia (krzywa) jest to linia (outline), po której ploter tn¹cy wytnie grafikê
powinna byæ dostarczona w formie wektorowej
preferowane pliki: cdr, pdf, eps
Powy¿sze dwa elementy mo¿na dostarczyæ na dwa sposoby
w jednym pliku np. Corel Draw (cdr), pdf, gdzie na jednej warstwie bêdzie grafika do druku a na drugiej linia ciêcia.
osobno (preferowany) - grafika do druku w jendym pliku,
- obrys / linia ciêcia w drugim
- plik podgl¹dowy np. jpg pokazuj¹cy na³o¿ony plik na grafikê jako trzeci
Przyk³ad dobrze i Ÿle przygotowanego projektu z liniami ciêcia:
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Naklejki wycinane
w dwolnym kszta³cie
przygotowanie pliku na warstwach
Aby przygotowaæ grafikê na warstwach w programie Corel Draw nale¿y:
stworzyæ obszar roboczy w wielkoœci naklejki ze spadami,
stworzyæ / zaimportowaæ grafikê,
stworzyæ / zaimportowaæ obrys,
dodaæ now¹ warstwê w panelu "Mened¿er obiektów" nazywaj¹c j¹ np. "ciêcie"
znaczyæ wszystkie elementy obrysu i przeci¹gn¹æ je na warstwê "ciêcie"
zapisaæ plik w wersji Corel Draw nie wy¿szej ni¿ 12

warstwa “ciêcie”

warstwa “grafika”

warstwa “grafika” i "ciêcie"

efekt druku i wycinania

Przyk³ad przygotowania grafiki oraz linii ciêcia na warstwach w programie Corel Draw

Pomocne informacje:
Aby podejrzeæ czy obrys jest dobrze przygotowany u¿yj widoku szkieletowy/wireframe
Aby zamieniæ czcionki na krzywe zaznacz napis i u¿yj skrótu ctrl+q
Aby po³¹czyæ kilka kszta³tów np. kó³ek w jeden obrys u¿yj narzêdzia kszta³towania spawaj/weld
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