PROCEDIMENT PER L'ENVIAMENT D'ARTS FINALS PER A IMPRESSIÓ GRAN FORMAT
.Si en el disseny original en el programa de treball existixen Pantones concrets, assegureu-vos que al generar el .Jpg o
.tif de l'art final aquests Pantones estan continguts i que no hi ha cap línia negra sobrant voltant.
.Si l'arxiu va a escala, feu-ho saber.
.Si el disseny es realitza en un programa vectorial com Freehand, és millor generar inicialment un .eps i després
convertir-lo a .jpg.
.Els arxius han de ser nomenats de manera coherent, amb la mida i les unitats a realitzar.
Exemple: "Vinil 100x50 cm 3Unitats.jpg".
FORMAT DE ARXIU
.Els arxius han de ser enviats en format .jpg ó .tif en RGB.
.Donar sempre als arxius sang de 10 mm. voltant.
Exemple: Treball final de 100x90 cms. enviar el document a 101x91 cms.
.Per a treballs en vinil de tall: arxiu vectorial (illustrator o freehand), assegurar enviar tot el contingut traçat i les línies
expandides.
.Adjuntar prova .jpg a baixa resolució com a comprovant de l'arxiu vectorial.
RESOLUCIÓ
.Les resolucions dels .jpg o .tif en funció de la mida real de la imatge han de ser:
Menys de 4 m2: 150 dpi.
De 4 a 20 m2: 80 dpi.
Més de 20 m2: 72 dpi.
Tanques: 50 dpi.
ARXIUS PER A IMPRESSIÓ OFFSET
.Enviar arxius en format CMYK.
.Si el document conté tintes planes, indicar quantitat i Codis Pantone.
.La resolució haurà de ser de 300 dpi.
.Donar sempre als arxius sang de 3 mm voltant.
.Els arxius han de ser nomenats de manera coherent, amb la mida i les unitats a realitzar.
.Els arxius han de ser enviats en format .pdf amb marques de límit i registre.
.Comprovi que en el seu arxiu .pdf no quedi cap configuració de sobreimpressió indesitjats.
IMPORTANT
.En cas de rebre arxius de manera diferent a l'expressada en aquestes normes, serà informat de la naturalesa del problema perquè pugui corregir-ho. Estem a la seva disposició per poder ajudar-lo.
.No corregirem ni rectificarem seu document si amb la nostra intervenció ha el risc de modificar l'aspecte, tant en termes
de disseny com de color..
Us preguem revisar detalladament els continguts de la/s peça/s de disseny: textos, ortografia, fotografia, colors
i tot allò que sigui considerat rellevant per al correcte acabat del treball.
Una vegada que és donada l'aprovació definitiva, l'empresa Terradas Comunicació S.L. no es farà responsable de
qualsevol error referent als punts anteriorment esmentats. En cas de repetició del treball contractat, el client es
farà totalment responsable dels costos corresponents.

