
Při nedodržení pokynů v 
Uvedené podmínky jsou platné

                                                                                                      

          

 

 

Příprava grafiky 

Pokud máte již hotový grafick

• všechny bitmapové součá

• všechny grafické prvky (na

do vektorů 

• vždy ve výstupu CMYK 

• grafika musí být ve formát

• doporučení: je-li součástí g

tento podklad nebo tuto čá

 

Pokud chcete dodat naše pre

• veškerá bitmapová grafika

• dále veškerá bitmapová gr

• např: fotografie, který bude

pixelů 

• zvětšení fotografie je možn

• loga a další grafické prvky

v min. rozlišení 150 dpi 

• např. stažení loga nebo ob

 

Texty 

• texty dodávejte v elektroni

• Open Document Format (.

• OpenOffice Writer (.sxw)

• Microsoft Word (.doc) 

 

Tiskové podklady je možno d

• poštou (CD, DVD, Flas

• emailem (do 10 MB) 

• přes naše internetové 

 tomto návodu nebude brán zřetel na případno
 platné, pokud u daného produktu nejsou uvedeny
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grafický návrh 

součásti musí být ve velikosti 1:1 a v rozlišení 150 dpi

ky (např.loga) ve vektorech (křivkách) a veškeré texty 

 

ormátech (.pdf), (.ai), (.psd), (.tiff), (.indd) 

částí grafického vzhledu jednobarevná plocha nebo ba

uto část dokumentu filtr šum 

še prezentační systémy, včetně námi vytvořen

rafika (např. fotografie) musí být v rozlišení min. 150 

ová grafika musí být dodávána ve velikostech ve kterýc

ý bude mít po vytištění rozměr 20x30 cm musí mít rozli

 možné na úkor kvality (nedoporučujeme) 

 prvky dodávejte ve vektorové podobě (křivkách) a neb

bo obrázku z www stránek, není vhodné řešení 

ktronické podobě např. emailem ve formátu 

mat (.odf) 

sxw) 

žno dodat 

, Flash Disk) 

 

etové stránky http://grafika.hoarding.cz/grafika/uploa

padnou reklamaci. 
edeny jiné specifikace. 

ravu grafikyravu grafikyravu grafikyravu grafiky    

0 dpi 

 texty musí být rovněž převedeny 

bo barevný přechod, použijte na 

tvořeného návrhu  

 dpi 

 kterých bude tisknuta 

ít rozlišení alespoň 1772x1181 

 a nebo (pokud nejde jinak) opět 

pload.php 


