
Možnosti potisku, grafické podklady k tisku  
a velikosti písma

1. Grafické podklady pro zpracování náhledu potisku:
�  loga a obrázky dodat v křivkách (soubor .pdf nebo .ai nebo .cdr)
�  u textů si můžete specifikovat font písma z naší nabídky na e-shopu
�  barvu tisku (mimo černé) definujte ve složení cmyk nebo Pantone barvu, barevný potisk bude věrohodný
    nejlépe na bílých náramcích
�  rastry a přechody možno tisknout jen digitálním tiskem, pro sítotisk je nutno je převést do plných ploch
�  náhled vizuálu vám bude zaslán ke schválení v meřítku 1:1
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plná plocha rastr přechod
 možno jen digitálním tiskem

2. Barevný potisk
�  barvu tisku (kromě černé) definujte ve složení cmyk nebo dle vzorníku Pantone 
�  100% věrnost barev lze docílit pouze na bílých náramcích
�  při barevném potisku na barevný náramek dojde ke zkresleni barvy potisku - viz příklady

možný posun modré barvy 
při potisku na žlutý

podklad

možný posun červené barvy 
při potisku na modrý

podklad

možný posun modré barvy 
při potisku na signální

podklad

�  černý potisk je vhodný pro všechny barvy náramků, na černý náramek doporučujeme potisk bílou nebo 
    stříbrnou barvou (technologie sítotisk)

bílý potisk
na černý náramek

původní barevnost 
loga

červený potisk  
přímo na  

černý náramek

červený potisk  
s bílým podtiskem  

( tisk 2/0 )

Pozor - při zobrazení barevného náhledu na vašem monitoru bez barevné kalibrace může dojít ke zkreslení 
odstínu barvy potisku i náramku.

Případné reklamace u naší společnosti se řídí aktuálními ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro nákup 
zboží vyhlášených Identifikačními systémy, s.r.o., dostupných na internetových stránkách www.idsys.cz.



3. Soutisk u vícebarevného sítotiskového potisku
Doporučujeme, aby se barevné plochy nedotýkaly nebo je nutné počítat s určitým přesahem. 100% přesného 
soutisku lze těžko dosáhnout.
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Případné reklamace u naší společnosti se řídí aktuálními ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek pro nákup 
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Logo

původní šablona

možná odchylka

A A
barevný soutisk  

s přesahem
rizika soutisku 

bez přesahu

4. Limity technologie potisku
�  digitální a ofsetovou technologií lze potisknout pouze tyvekové (papírové) náramky
�  sítotiskovou technologií lze potisknout všechny náramky, jak tyvekové, tak plastové
�  u patkového písma malé velikosti není možné z technických důvodů docílit 100% kvality v jemných detailech

původní 
elektronická 

podoba

možná odchylka 
způsobená 

zasycháním  
šablony sítotisku

�  z tohoto důvodu je doporučována minimální velikost patkového písma 3 mm

�  u bezpatkového písma k tomuto problému nedochází, je doporučovaná minimální velikost písma 1,5 mm

�  jemná kresba log a grafiky: doporučujeme tisknout v ideální velikosti, popř. větší rozměr nebo mírně nasílit
    kontury, viz obrázky

původní logo s tenkými konturami

mírně nasílené kontury

ideální tloušťky čar
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5. Doporučené plochy potisku

  

130 x 18 mm  

 

 

130 x 13 mm
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100 x 10 mm

100 x 10 mm

63 x 19 mm

19 x 19 mm

90 x 15 mm

130 x 17 mm

TYW

typ ticket TAB

typ 420P

typ 130P

typ 2066

typ 2025

typ 2008

typ 430P

hlavní plocha pro potisk, u digitálního potisku pouze tato plocha !!!

vedlejší plocha pro potisk (sítotisk), ale po zapnutí náramku může být zcela nebo úplně zakrytá
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typ 470P

typ 48xx; 4480; VSP; 400P; VCP

max. 6 znaků
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70 x 10 mm kupon

kupon kupon

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. Standardní umístění seriových čísel
Zajistěte větší kontrolu a bezpečnost sériovým očíslováním náramků. Speciální potisk sériovými čísly je možný 
na všechny plastové i vinylové náramky
Varianty umístění:
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Digitální potisk náramků
( pouze tyvek 2008 a 2025 )

1. Typy digitálního potisku:
�  jednobarevný digitální potisk černou barvou na všechny barvy náramků 2008 a 2025 s vyjímkou černých
    a extrémně tmavých barev náramků (tyto lze potisknout sítotiskovou technologií bílou nebo stříbrnou barvou)

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

�  plnobarevný digitální potisk (cmyk) na bílé náramky 2008

2. Podklady pro tisk:
U jednobarevného digitálního potisku je nutno dodat podklady tzv. v křivkách, v souborech .pdf, .ai, .cdr,  
v krajním případě je možno akceptovat i formát .jpg za předpokladu, že je dostatečně kvalitní (nutná konzulta-
ce s grafikem).
U plnobarevného digitálního potisku lze použít podklady v křivkách (viz výše) i rastrové podklady (fotografie), 
zde je však limitujícím faktorem velikost a rozlišení obrázku. Platí pravidlo: čím lepší kvalita podkladu, tím 
lepší výsledek.

3. Doporučené plochy potisku:

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


