
WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU 
 
ROZMIAR I ROZDZIELCZOŚĆ GRAFIKI: 
SKALA 1:1 (rozmiar rzeczywisty) 
ROZDZIELCZOŚĆ: od 150 do 300 DPI (rozdzielczość zależy od  precyzji grafiki i wielkości 
elementów wzoru) 
WYMIARY: Wystarczy przygotować pojedynczy raport. Drukarnia dostosuje się do zleconych 
przez Klienta parametrów zadruku (szerokość, spady, ilość sztuk). 
 
PRZESTRZEŃ KOLORYSTYCZNA: 
RGB lub CMYK - CMYK LEPIEJ ODDA KOLORY Z PLIKU, RGB SPRAWI, ŻE KOLORY 
BĘDĄ INTENSYWNIEJSZE 
FORMATY PLIKÓW: 

● TIF (WAŻNE: Image Compression: LZW, Pixel Order: Interleaved (RGBRGB)!,Byte 
Order: IBM PC),  

● EPS (maksymalna jakość kompresji), 
● PDF, 
● JPG - jest dopuszczalny jednak należy pamiętać, że format JPG zapisywany jest z 

kompresją stratną mającą wpływ na jakość grafiki. 
 
PLIKI GRAFICZNE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ: 

● Obrazy rastrowe - warstw, ścieżek, masek i kanałów przezroczystości, 
● Obrazy wektorowe - efektów specjalnych nie zamienionych na obiekty, czcionek w 

formacie pierwotnym (czcionki muszą być zamienione na obiekty). 
W przypadku wątpliwości pracę wektorową należy wygenerować w postaci pliku rastrowego. 
 
UWAGA 
JEŻELI PLIK PRZESŁANY PRZEZ KLIENTA DO DRUKU ZAWIERA ELEMENTY 
SPECJALNE (PASERY, KLINY BARWNE, PASKI DANYCH TEKSTOWYCH, ELEMENTY 
WYKROJU I INNE) NALEŻY POINFORMOWAĆ DRUKARNIĘ, ŻE SĄ TO ELEMENTY 
BĘDĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DRUKU I RÓWNIEŻ MAJĄ BYĆ WYDRUKOWANE. 
 
OSOBA ZLECAJĄCA DRUK POWINNA: 
 

● Być właścicielem praw autorskich do zamawianych prac (warunek konieczny), 
● Przygotować pliki do druku zgodnie z podanymi wytycznymi. 
● Określić parametry takie jak spady oraz ogólny układ graficzny poszczególnych prac, 
● Zapoznać się i zaakceptować możliwości i ograniczenia technologii druku cyfrowego, 

sublimacyjnego, 
● W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kolorystyki lub jakości dostarczonych 

plików zlecić wykonanie wydruku próbnego – zlecenie takie jest płatne i wydłuża 
czas realizacji zamówienia, 

● Dostarczyć pliki wolne od wirusów, 
● Firma CHS-Studio Sp. z o.o. nie odpowiada za stronę merytoryczną zleconych prac, 
● Wszelkie poprawki i przygotowanie wzorów do druku są płatne 
● Projekty wzorów do druku zlecone firmie CHS-Studio wyceniane są indywidualnie, 



● Za wszelkie wady prawne formy i treści dostarczonych do druku prac oraz projektów 
wykonywanych na jego zlecenie, również za wszelkie naruszenia praw autorskich i 
innych praw osób trzecich Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność. 

 
Wydruki mogą się różnić do 5% jeśli chodzi o wymiary. Ma na to wpływy wykurcz tkaniny. 
Nasza drukarnia z automatu powiększa druk o 1%. 
 


