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1. Najpierw otrzymujemy projekt od klienta.
Zawiera on wa¿niejsz¹ stronê oraz spodni¹. Mo¿e to wygl¹daæ np. tak. 

Widok taœmy od spodu

Na krótkim odcinku od spodu
nadrukowany jest ten sam motyw
co na d³ugim odcinku od spodu (fragment).
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KOLORY PANTONE - dlaczego to takie wa¿ne
Przy druku sublimacyjnym bardzo wa¿ne jest aby kolory zosta³y okreœlone wed³ug wzornika
PANTONE. Drukowanie sublimacyjne to drukowanie CMYK - jak drukark¹ atramentow¹.
Oznacza to, ¿e jeœli otrzymujemy od klienta informacjê, ¿e czerwony kolor t³a taœmy to 
PANTONE 200C to tak dobieramy proporcje poszczególnych tuszy, aby na taœmie kolor odpowiada³
kolorowi zawartemu we wzorniku pod numerem 200C. Czêœæ naszych klientów myœla³a lub myœli, ¿e 
wystarczy wpisaæ do komputera kolor PANTONE 200C i wydrukowaæ. GOTOWE. 
Niestety to nie tak dzia³a.
Z tego powodu zwracamy szczególn¹ uwagê na bardzo skomplikowane logotypy.
Poni¿ej prezentujê fragment logotypu pewnej firmy oraz obok poszczególne jego warstwy.

Logo jest niezaprzeczalnie ³adne, jednak taka konstrukcja utrudnia druk w wielu technikach.
Jest tu 6, a nawet 7 warstw - jedna jest bia³a dlatego jej tu nie widaæ. 
Ka¿da z warstw jest w innym kolorze PANTONE, jednak warstwy te nie s¹ jednolite ale pó³przepuszczalne. 
Dlaczego jest to problem? Nigdzie nie ma wzornika który okreœli jaki powstanie kolor z koloru PANTON x i 
koloru PANTONE y które s¹ pó³przepuszczalne (transparentne) np. w 50%. Tu pó³przepuszczalnoœæ nie jest 
jednolita. Kolory rozjaœniaj¹ siê np. do bia³ego. To oznacza, ¿e w ka¿dym miejscu rozjaœnienia jest inny 
procent transparentnoœci. Zobaczcie jak wygl¹daj¹ ró¿ne warstwy jedna na drugiej.

Tu ju¿ widaæ stopieñ komplikacji druku tak przygotowanego logotypu.

Przyjêliœmy produkcjê taœm z takim logotypem jako ekspres. Klient nie by³ zadowolony z uzyskanego efektu i 
ca³kowicie nie rozumia³ dlaczego takie logo jest “trudne” do drukowania technik¹ sublimacji. Zgodziliœmy siê 
na zwrot towaru i zwrot pieniêdzy bo pope³niliœmy b³¹d - przyjêliœmy zamówienie z takim logo w trybie 
ekspresowym bez mo¿liwoœci zrobienia próby do zaakceptowania. Setki taœm wyl¹dowa³o w koszu. 
Ale to by³ pierwszy i ostatni raz :-)
Logo mo¿e zawieraæ przejœcia tonalne, jednak nak³adanie siê ró¿nych kolorów PANTONE jednen na drugi z 
transparentnoœci¹ skutkuje ca³kowicie nieobliczalnym efektem.

Zdjêcie poni¿ej prezentuje omawiane logo. Wyciête zosta³y napisy za logo aby nie wskazywaæ 
bezpoœrednio na markê zwi¹zan¹ z tym znakiem. Logo to jest znakiem zastrze¿onym odpowiedniej firmy i 
zosta³o zaprezentowane tylko w celach edukacyjnych.

Zdjêcie jak monitor nie ukazuje idealnie kolorów.
W tych dwóch miejscach kolor uzyska³ delikatny 
odcieñ zieleni.
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