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1. UWAGI OGÓLNE
Dokument określa parametry techniczne i sposób przygotowania
materiałów do druku w Drukarni Clonex. Powstał w celu przybliżenia
naszym Klientom wymagań technicznych dotyczących przygotowania
materiałów do druku wielkoformatowego. Stosowanie się do niego
pomoże zaspokoić oczekiwania Klienta odnośnie obsługi oraz jakości
wykonywanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie
standardów produkcji poligraficznej.
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2. PODSTAWOWE DEFINICJE
Materiały wzorcowe

Materiały służące jako wzorzec barw w procesie drukowania. Materiałem
wzorcowym może być arkusz zaakceptowany przez klienta lub certyfikowany
proof kontraktowy. Wzorem może być również niecertyfikowany proof lub druk
z wcześniejszej edycji,
ale barwa na takim wzorcu traktowana jest jako poglądowa.

Proof kontraktowy

Materiał wzorcowy wiernie symulujący rzeczywisty efekt procesu drukowania
daną techniką drukowania. Podstawą uznania proofa za proof kontraktowy jest
jego certyfikacja.

Spad

obszar grafiki wychodzący poza linię cięcia,
definiującą format strony netto.

CMYK odnosi się do koloru podstawowych farb używanych w druku:

Cyan
Magenta
Yellow
BlacK
Jest to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych
powszechnie w druku kolorowym w poligrafii .

Co oznaczają parametry druku określane jako: 4 + 4 , 4 + 0?
4+4 - zadruk dwustronny pełnokolorowy
4+0 - zadruk jednostronny pełnokolorowy

Druk solwentowy – to druk farbami solwentowymi odporny na warunki at-

mosferyczne. Odznaczają się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
ścieranie, zróżnicowane warunki atmosferyczne, ekstremalne różnice temperatur. Zastosowanie: tablice reklamowe, samochody, banery, bilboardy

Druk UV – druk bezpośredni na płaskim lub rolowym podłożu i utrwalony

promieniami ultrafioletowymi (UV). Cechuje go wysoka tr wałość koloru. Zaletą
jest możliwość druku białym kolorem i różnorodność podłoży np. plastik, metal, drewno itp.

Sublimacja - Nadruk wykonuje się za pomocą specjalistycznych farb subli-

macyjnych na papierze transferowym. Następnie w warunkach wysokiego
ciśnienia i temperatury przenoszony jest na materiał. Wydruki sublimacyjne
charakteryzują się bardzo żywymi kolorami, odpornością na ścieranie, promieniowanie UV. Wysoką zaletą w tej technologi jest to, że jest ona ekologiczna.
Farby używane do sublimacji pozbawione są rozpuszczalników, najczęściej są
produkowane na bazie wodnej lub olejowej.
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3. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW
W celu zapewnienia Państwu sprawnej i szybkiej obsługi
bardzo prosimy o skorzystanie z poniższych wskazówek przy
przygotowywaniu grafiki do druku.
W przypadku grafik rastrowych zaleca się przygotowanie
pliku w formacie *.tif (bez warstw, bez masek i kanałów alpha,
skompresowanych metodą LZW).
Pliki prosimy dostarczać w skali 1:1 lub 1:10 (z informacją na
e-mail).
Akceptujemy również pliki w formacie *.jpg
Rozdzielczość plików rastrowych należy ustalić według
poniższej tabeli rozdzielczości (tab.1). W przypadku grafik
wektorowych akceptowanym formatem jest plik *.eps.
Wszystkie grafiki wektorowe muszą być zamienione na
krzywe i zawierać tylko elementy wektorowe, bez soczewek,
efektów specjalnych, gradientów i Bitmap. W innym
przypadku grafikę należy wyeksportować do pliku *.tif
z kompresją LZW.
Nie akceptujemy plików AI i PNG
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W przypadku plików otwartych zapisanych w programie
Corel należy:
→ wszystkie czcionki zamienić na krzywe
→ Wymiar grafiki przygotowany w skali 1:1
→ Wszystkie elementy muszą być umieszczone na
warstwie eksportowalnej i nie mogą być zablokowane
→ Pliki nie powinny zawierać oznaczeń drukarskich
w postaci registrów, paserów itp.
→ nie należy używać niestandardowych palet kolorów
a wszystkie kolory Pantone należy zamienić na CMYK
→ bitmapy muszą być w profilu koloru CMYK.
→ Zaleca się aby wszystkie linie typu „Outline” (obrys) były
przekształcone na obiekt
→ Do każdego pliku *.cdr, wymagany jest podgląd w *.jpg.
→ Pliki w formacie *.cdr przyjmujemy do wersji 13.
→ Wszystkie projekty (łącznie z mapami bitowymi)
powinny być przygotowane w trybie CMYK (8 bitów
na kanał), kolory dodatkowe (np. Pantone) zostaną
automatycznie przekonwertowane na najbliższe jakie
może uzyskać urządzenie wyjściowe.
→ Nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku
dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy
wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami klienta).
→ Dla uzyskania odpowiedniej głębi koloru czarnego
należy nadać następujące wartości:
C:50 M: 50 Y:50 K: 100
→ Prace czarno-białe zapisane w przestrzeni GRAYSCALE
(z informacją na e-mail że wydruk ma być w tonacji
czarno-białej)

Opis plików
Każdy plik powinien w opisie
zawierać:
→ nazwę firmy zlecającej
→ nazwę motywu
→ nazwę materiału
→ rozmiar w skali 1 : 1
→ ilość sztuk

Prosimy nie używać w nazwach plików
polskich znaków. (ą, ę, ś, ć, ż, ź, ń, ó, ł,)
Przykład opisywania plików:
→ clonex przyklad baner 300x200cm 4szt
→ clonex przyklad2 siatka 400x200cm 2szt
→ clonex przykład3 whiteback150
100x70cm 1szt
Tak nazwane pliki prosimy o przesyłanie
na FTP.
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Tabela rozdzielczości (ilość dpi w jakiej powinien być zapisany plik)
x

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

1m

300dpi

200dpi

150dpi

100dpi

72dpi

72dpi

60dpi

50dpi

40dpi

40dpi

2m

200dpi

150dpi

150dpi

96dpi

72dpi

60dpi

60dpi

50dpi

40dpi

40dpi

3m

150dpi

150dpi

100dpi

80dpi

60dpi

60dpi

50dpi

50dpi

40dpi

40dpi

4m

100dpi

96dpi

80dpi

72dpi

60dpi

50dpi

50dpi

50dpi

40dpi

40dpi

5m

72dpi

72dpi

60dpi

60dpi

50dpi

50dpi

50dpi

40dpi

40dpi

40dpi

6m

72dpi

60dpi

60dpi

50dpi

50dpi

50dpi

50dpi

40dpi

40dpi

40dpi

7m

60dpi

60dpi

50dpi

50dpi

50dpi

50dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

8m

50dpi

50dpi

50dpi

50dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

32dpi

32dpi

9m

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

32dpi

32dpi

32dpi

10m

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

40dpi

32dpi

32dpi

32dpi

tab. 1

FORMAT PLIKÓW

→ TIFF Z kompresją LZW (bez warstw, masek i kanałów alpha, w trybie CMYK).
→ EPS Czcionki zamienione na krzywe, bez soczewek, efektów specjalnych, gradientów i bitmap.
→ JPG Bez warstw, masek i kanałów alpha.
→ CDR Wszystkie czcionki zamienione na krzywe,
nie używać niestandardowych palet kolorów,
kolory Pantone należy zamienić na CMYK. Do
plików w wersji Corel 13 (x3) wymagany jest
podgląd w JPG.

ROZDZIELCZOŚĆ PLIKU

Rozdzielczość pliku do druku powinna zawierać się
w przedziale 10-300 dpi w zależności od rozmiaru
wydruku (Tabela rozdzielczości).

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO DRUKU

Server FTP (po uprzednim mailu z prośbą o dane do
FTP) Poczta elektroniczna (plik do 20 MB) Nosniki
CD, DVD, Pendrive
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USTAWIENIA PLIKÓW

Wszystkie projekty powinny być
przygotowane w trybie CMYK (8
bitów na kanał). Pliki nie powinny
zawierać oznaczeń drukarskich
w postaci registrów, paserów, itp.
Pliki prosimy dostarczać w skali
1:1 lub 1:10 z informacją na e-mail.
W plikach CDR, wszystkie elementy
muszą być umieszczone na warstwie
eksportowalnej.Dla uzyskania głębi
koloru czarnego, nalezy mu nadać
nast. wartości:
C:50 M:50 Y:50 K:100

NAZWY PLIKÓW

Każdy plik powinien w opisie zawierać:
- nazwę motywu
- nazwę materiału
- rozmiar w skali 1 do 1
- ilość sztuk

clonex.pl

4. PRZYGOTOWANIE GRAFIKI POD PLOTER
Grafika która będzie drukowana a następnie wycinana na ploterze
powinna być przygotowana w Corelu według poniższych wytycznych.
Elementy wycinane z folii nie mogą być mniejsze niż 5mm,
w przypadku gdy jest to tekst jego minimalny rozmiar nie może być
mniejszy niż rozmiar czcionki Arial 32pkt.

1. Spady

są wymagane, w każdym elemencie graficznym, który jest wycinany.

2. Linia cięcia

musi być konturem włosowym, przygotowanym na innej
warstwie niż grafika, nałożonym na grafikę

3. Odstępy

między poszczególnymi elementami min. 3mm

4. Wielkość

całego arkusza nie powinna przekraczać wymiarów: 130cm
szerokość i 150cm wysokość. W przypadku gdy grafika
jest przygotowywana w innym programie niż Corel, należy
wyeksportować osobno samą grafikę jako plik do druku oraz
linie cięcia plotera jako plik wektorowy w formacie eps. Ważne
aby zaznaczyć na grafice jak i w pliku eps punkt wspólny (np.
mały kwadracik w jednym z rogów) aby można było dokładnie
wypośrodkować linie cięcia plotera względem grafiki.
Grafika musi być stworzona
na osobnej warstwie niż obrys.
Grafika musi mieć spady ok. 3mm
Dobrze przygotowana grafika
posiadająca 3mm spadu

Źle przygotowana grafika nie
posiadająca 3mm spadu
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Arkusz i Grafika posiadająca
3 milimetrowe spady:

Arkusz i Grafika posiadająca
3 milimetrowe spady po plocie:

max. 150cm

max. 130cm

5. PODSTAWOWE MATERIAŁY I ICH
SZEROKOŚCI
PAPIER / FOLIA / SOLVENT

Pliki przeznaczone do druku solwentowego w rozdzielczości 720dpi
(Mimaki JV5), prosimy przygotowywać o 3cm mniejsze niż szerokość
materiału na jakim grafiką będzie drukowana.

BANER/BLOCKOUT/SIATKA

Podczas przygotowywania grafiki na banery, siatki, blockouty czy
backlighty, uwzględniając szerokość materiałów należy uwzględnić
wykończenie (np. zgrzewy czy tunele) aby wydruk mógł w całości
zmieścić się na szerokości materiału. Dodatkowo w przypadku
backlightów grafika powinna być 10cm krótsza na szerokości niż
szerokość materiału.
Jeśli grafika nie mieści się na materiale, należy zaznaczyć podczas
składania zamówienia:
→ Sposób podziału grafiki
→ Szerokość zakładek (po obu stronach, zakładka tylko z prawej
strony, zakładka tylko z lewej strony)
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Materialy rolowane
Nazwa

Dostępny w szerokościach

Folia błysk i matowa

106cm

137cm

160cm

—

—

Folia translucentna

106cm

137cm

152cm

—

—

Folia polimerowa i wylewana

—

137cm

—

—

—

Folia bezbarwna błyszcząca

106cm

137cm

160cm

—

—

Folia bezbarwna matowa

106cm

137cm

160cm

—

—

Folia OWV

98cm

137cm

152cm

—

—

Papier whiteback 150g

—

127cm

160cm

—

—

Papier whiteback 210g

106cm

137cm

160cm

—

—

Papier blueback

—

125cm

160m

—

—

100cm

—

—

—

—

Baner laminowany

—

160cm

320cm

—

—

Baner powlekany

—

160cm

320cm

420cm

500cm

160cm

220cm

250cm

320cm

—

Baner typu Backlight do podświetleń

—

—

327cm

440cm

500cm

Siatka

—

—

320cm

500cm

—

Materiał Canvas (imitacja płótna)

—

137cm

152cm

—

—

127cm

152cm

—

—

137cm

—

—

—

Papier TYVEK

Baner typu Blockout (do druku
dwustronnego)

Materiał Ikonos (do rollupów)
Klisza Backlite błyszcząca i matowa

92cm
—

Sublimacja
Nazwa

Szerokości

Flaga

160cm

320cm

Dekor

160cm

320cm

Microbacklight

160cm

Satyna 200g
Flizelina

310cm
255cm

160cm

320cm
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Nazwa Materiału

Format

PCW spienione 1mm
PCW spienione 3mm
PCW spienione 5mm
PCW spienione 8mm

1220x3050mm
1530x3050mm
2030x3050mm

PCW spienione 10mm
Plexi biała 3mm
Plexi biała 5mm
Plexi mleczna 3mm
Plexi mleczna 5mm
Pentraprint 0,2mm
Pentraprint 0,5mm
Pentraprint 0,7mm
Polipropylen Kanalikowy 3mm
Polipropylen Kanalikowy 5mm

2050x3050mm
2050x3050mm
2050x3050mm
2050x3050mm
1000x1400mm
1000x1400mm
1000x1400mm
1400x2000mm
2000x3000mm

Dibond 3mm
Dibond 3mm
Dibond 3mm
Dibond 3mm
Kappa 5mm
Kappa 5mm
Kappa 3mm
Karton Arktica 300G
Karton Arktica 300G
Karton Arktica 300G
Karton Arktica 300G
Pcw Twarde 1mm
Pcw Twarde 3mm
Pcw Twarde 5mm

1500x4050mm
2000x4050mm
1000x1400mm
1400x3000mm
700x1000mm
700x1000mm
1000x1400mm
1000x1600mm
1600x2000mm
1000x2000mm
1220x2440mm
1220x3050mm

Hips 0.25mm
Hips 0.5mm
Hips 0.75mm
Hips 1mm

1000x2000mm
2050x3050mm

Hips 1.5mm
Hips 2mm
Axprint 0,3mm
Axprint 0,5mm
Axprint 0,8mm
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1000x1400mm

Materiały
do druku
płaskiego
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6. PRZYGOTOWANIE GRAFIKI
SIATKI I BANERY
→
→

→

→
→

Jeśli praca ma być docięta do formatu netto, grafika powinna
być bez spadów i znaczników.
Standardowym wykończeniem baneru i siatki jest zgrzew 3
cm i oczka umieszczone co 50 cm. Prosimy o zachowanie minimum 4 cm odległości istotnych elementów projektu (logo,
tekst) od krawędzi grafiki.
Jeżeli wydruk ma być wykończony tunelem, należy podać jaki
ma być prześwit tunelu na płasko po jego zgrzaniu i uwzględnić dodatkowo zgrzew 3cm. W takim odstępie od krawędzi nie
powinny znajdować się ważne elementy.
Wielkość tekstu zawartego w grafice nie powinna być mniejsza niż 1cm
Akceptowany rodzaj pliku: Tiff z kompresją LZW.

BLOCKOUTY DWUSTRONNE
→

→

→
→
→

W przypadku wykończenia oczkami należy zachować bezpieczny odstęp 4 cm od krawędzi (aby oczka nie nachodziły
na tekst).
W przypadku wykończenia kieszeniami należy zachować obszar bezpieczny wynoszący odpowiednio: Obszar bezpieczny
= wymiar kieszeni na płasko + 4cm (np. dla kieszeni 5 cm
obszar bezpieczny wynosi 9 cm).
Blockout-y ze zgrzewami i wszelkimi tunelami należy przygotować do formatu netto (bez spadów)
Wielkość tekstu zawartego w grafice nie powinna być mniejsza niż 1 cm
Akceptowany rodzaj pliku: Tiff z kompresją LZW.

SPOSPOBY WYKONCZEŃ + ZDJĘCIA WYKONCZEŃ
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ROLLUP-Y
→
→
→
→

Plik przygotowane pod rollup-y powinny mieć do grafiki netto
dodane 10cm spadu na dole na montaż.
Maksymalna rozdzielczość grafiki nie powinna przekraczać
150 DPI
Wszystkie ważne informacje, loga powinny być oddalone od
krawędzi wymiaru netto o 3cm
Wielkość tekstu zawartego w grafice nie powinna być mniejsza niż 1cm

FOLIE, PAPIERY I BLUEBACK
→

→
→
→
→

Wszystkie grafiki z docięciem powinny być przygotowane
w formacie netto (bez spadów).Grafiki przeznaczone na Citylight-y (120x180cm) powinny być z 5mm spadem dookoła.
BILLBOARD 600cm x 300cm rozdzielczość max 50 dpi wskazane 45 dpi
BILLBOARD 504cm x 238cm rozdzielczość max 60 dpi wskazane 50 dpi
Standardowy podział billboardów 600x300cm to 10 brytów
Standardowy podział billboardów 504x238cm to 6 brytów

ELEGANT FRAME
→
→

grafikę należy przygotować w formacie netto z zachowaniem
obszaru bezpiecznego -5cm dookoła
składając zamówienie należy zaznaczyć czy podany wymiar
to wymiar zewnętrzny ramy czy obszar widzialny grafiki

BEACH FLAGI
→
→

pliki należy przygotować wg schematów dostępnych na
stronie www.clonex.pl w zakładce …..
rozróżniamy trzy kształty beach flag, każde z nich w czterech
wymiarach

SYSTEMY WYSTAWIENNICZE – TEKSTYLNE
→
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każdą grafikę należy przygotować wg schematów dostępnych
na stronie www.clonex.pl

clonex.pl

MATERIAŁY PŁASKIE
→
→

→
→

Grafiki drukowane bezpośrednio na PCV muszą być w wymiarze netto.
Projekty drukowane na folii i aplikowane na PCV powinny być
ze spadem 1 cm dookoła. Pliki przygotowane na PCV z zadrukiem dwustronnym, muszą zawierać spad 1cm dookoła.
grafiki drukowane na materiałach płaskich muszą być przygotowane w wymiarze netto
maszyna frezująca ma maksymalny obszar pracy 2x3m

PRZYGOTOWANIE GRAFIKI POD FREZ

Grafika która będzie drukowana a następnie wycinana na ploterze
powinna być przygotowana w Corelu według poniższych wytycznych.
Elementy wycinane z folii nie mogą być mniejsze niż 5mm,
w przypadku gdy jest to tekst jego minimalny rozmiar nie może być
mniejszy niż rozmiar czcionki Arial 32pkt.

1. Spady

są wymagane, w każdym elemencie graficznym, który jest wycinany.

2. Linia cięcia

musi być konturem włosowym, przygotowanym na innej
warstwie niż grafika, nałożonym na grafikę

3. Odstępy

między poszczególnymi elementami min. 3mm

4. Wielkość

całego arkusza nie powinna przekraczać wymiarów: 130cm
szerokość i 150cm wysokość. W przypadku gdy grafika
jest przygotowywana w innym programie niż Corel, należy
wyeksportować osobno samą grafikę jako plik do druku oraz
linie cięcia plotera jako plik wektorowy w formacie eps. Ważne
aby zaznaczyć na grafice jak i w pliku eps punkt wspólny (np.
mały kwadracik w jednym z rogów) aby można było dokładnie
wypośrodkować linie cięcia plotera względem grafiki.
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7. DRUK KOLOREM BIAŁYM

Kolor biały definiowany jest poprzez Kanał Alpha. Aby dodać
Kanał Alpha, należy w Photoshopie w zakładce kanały
kliknąć znajdującą się w prawym dolnym rogu ikonkę Utwórz
nowy kanał. Należy pamiętać że elementy, które chcemy,
aby zostały wydrukowane kolorem białym w Kanale Alpha są
określane jako kolor czarny. Kanał Alpha należy odpowiednio
podpisać w zależności czy chcemy aby kolor biały był
nałożony przed kolorami CMYK czy po nich. Wszystkie
grafiki należy zapisać do pliku TIFF z Kanałem Alpha oraz
z kompresją LZW, pliki w skali 1:1, profil kolorów CMYK,
wszystkie warstwy spłaszczone. Poniżej kilka przykładów
użycia koloru białego podczas druku.

1. Druk samym kolorem białym na kolorowym lub
bezbarwnym podkładzie.

Warstwy

Kanały

Ścieżki

CMYK
Niebiesko
zielony

Pozostałe kanały białe,
ponieważ drukujemy
tylko kolorem białym.
Wszystkie warstwy CMYK
są białe.

Karmazynowy
Żółty
Czarny
White
Under

Kanał Alpha podpisany
jako „White under” kolor
biały zostanie naniesiony
na podłoże przed
kolorami CMYK

Zadruk samym kolorem
białym
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2. Druk kolorem CMYK, dodatkowo podbity kolorem
białym; druk na kolorowym lub bezbarwnym podkładzie.

Warstwy

Kanały

Ścieżki

CMYK
Niebiesko
zielony
Karmazynowy

Składowe CMYK według
kolorów jakie chcemy
osiągnąć podczas druku

Żółty
Czarny
White
Under

Wydruk bez podbicia
kolorem białym, kolor
CMYK miesza się
z podkładem

Wydruk podbity kolorem
białym, kolor CMYK jest
nasycony, nie miesza się
z podkładem.
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Warstwy

Kanały

Ścieżki

CMYK
Niebiesko
zielony
Karmazynowy
Żółty
Czarny
White
Under

Kanał Alpha podpisany
jako „White under”
kolor biały zostanie
naniesiony na podłoże
przed kolorami CMYK,
spowoduje to podbicie
kolorów CMYK kolorem
białym przez co kolory
CMYK nie zmieszają się
z kolorem podłoża

3. Druk na bezbarwnym podłożu, zadruk w odbiciu
lustrzanym od tylnej strony materiału, dodatkowo
podbity kolorem białym, aby kolory CMYK były
nasycone.

Warstwy

Kanały

Ścieżki

CMYK
Niebiesko
zielony
Karmazynowy
Żółty
Czarny

Składowe CMYK według
kolorów jakie chcemy
osiągnąć podczas
druku, Grafika odbita
lustrzanie ponieważ
materiał przeźroczysty
zadrukowany jest od
tylnej strony.

White
Under

Zadruk od tyłu
bezbarwnej pleksi, bez
podbicia białym kolorem,
kolory CMYK nie są
nasycone.
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Warstwy

Kanały

Ścieżki

CMYK
Niebiesko
zielony
Karmazynowy
Żółty
Czarny
White
Over

Kanał Alpha podpisany
jako „White over” kolor
biały zostanie naniesiony
na kolory CMYK,
spowoduje to podbicie
kolorów CMYK kolorem
białym przez co kolory
CMYK będą nasycone.

Zadruk od tyłu
bezbarwnej pleksi,
podbity białym kolorem,
kolory CMYK są
nasycone.

Każdy plik powinien w opisie zawierać:
→ Nazwę firmy zlecającej
→ Nazwę motywu
→ Nazwę materiału
→ Rozmiar w skali 1 : 1
→ Ilość sztuk
Prosimy nie używać w nazwach plików polskich znaków
(ą, ę, ś, ć, ż, ź, ń, ó, ł)
Przykład opisywania plików:
→ Clonex_przyklad_PCV3mm_300x200cm_4szt
→ Clonex_przyklad2_pleksi_bezbarwna_100x100cm_2szt
→ Clonex_przykład3_pentaprint_0,7mm_100x70cm_1szt
Tak nazwane pliki prosimy o przesyłanie na FTP. Dane do
logowania można uzyskać kontaktując się z biurem obsługi
klienta lub swoim opiekunem.
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8. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie na druk powinno zawierać:
→ Nazwę zlecającego
→ Nazwę pliku i dokładną lokalizacje pliku
→ Format pracy (netto oraz brutto w razie konieczności)
→ Ilość kopii
→ Nazwę materiału
→ Sposób wykończenia (np. docięcie, zgrzewy wzmacniające, tunele, laminacja itp.)
→ Uzgodniony lub oczekiwany termin wykonania
→ Dane do wystawienia faktury VAT
Tak przygotowane zamówienie na druk prosimy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres:

biuro@clonex.pl

Do zamówienia proszę dołączyć plik z podglądem grafiki do
druku. Pliki produkcyjne proszę umieszczać bezpośrednio na
naszym serwerze FTP.
Materiały cyfrowe można dostarczać siecią internetową,
poprzez serwer FTP. Dane umożliwiające dostęp do serwera,
login i hasło są udostępniane przez pracowników Działu
Handlowego.
Pliki należy umieścić w folderze odpowiadającym nazwie
firmy zamawiającej! Materiały można również dostarczać
na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych,
formatowanych na systemach PC (CD-ROM, DVD, Flash
USB).
Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się
czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy
materiałów.
Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów cyfrowych
może spowodować opóźnieniem spedycji gotowego
produktu, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
Zamówienia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną lub
osobiście w Biurze Obsługi Klienta
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UWAGI DODATKOWE

W przypadku akceptacji druku przez Klienta, materiałem
wzorcowym staje się arkusz drukarski zaakceptowany
i podpisany przez Klienta.
Jeśli przewidziany jest proof pod daną grafikę, należy
poinformować o tym drukarnię w czasie składania zamówienia.
Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej,
a mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza. Stosowanie
tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością
uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu zmiany temperatury,
wilgotności powietrza, rodzaju materiału. Drukarnia każdorazowo
weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów,
jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności
w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone. Nie
prowadzimy archiwizacji plików.
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Clonex nie ponosi winy ani odpowiedzialności za opóźnienia
produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po
przyjęciu zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane
telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do Zleceniobiorcy również
w formie mailowej.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość
przygotowanych plików oraz błędy literowe bądź kolorystyczne
w nich zawarte. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie plików
i dostarczenie ich w bezbłędnej formie.
Niepoprawnie wypełnione zlecenie lub grafika przygotowana
niezgodnie z wytycznymi zwalnia nas z odpowiedzialności za
błędnie wykonaną pracę. W przypadku wątpliwości prosimy
o kontakt.

clonex.pl
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