
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przygotowania plików graficznych 
 

Przyjmujemy pliki w formatach: 

 

- CorelDraw do wersji X5 z elementami zamienionymi na krzywe* 

- pliki pdf 

- wektorowy* pdf lub eps 

- popularne formaty plików rastrowych* tj.: jpg, tif, bmp (rozdzielczość min 300 dpi). 

 

Dla poszczególnych działów: 

 

Pieczątki: plik CDR, wektorowy pdf lub eps. 

Wizytówki: plik CDR, wektorowy pdf lub eps, pliki rastrowe, rozmiar wizytówki 9x5 cm. 

Wydruk prac dyplomowych,  katalogów,  tabel i innych dokumentów  tekstowych: jeśli ważne jest zachowanie 

układu tekstu lub tabel, prosimy o przekazanie pliku w formacie pdf. 

Grawerowanie laserowe: plik CDR, wektorowy pdf lub eps. Elementy grawerowane zamienione na kolor czarny 

(C:0%,M:0%,Y:0%,K:100%). W przypadku dodatkowego cięcia, prosimy o dołączenie parametrów takich jak poniżej. 

Cięcie laserowe i ploterowe: plik CDR, wektorowy pdf lub eps. Tylko linia cięcia zaznaczona kolorem czerwonym 

(C:0%,M:100%,Y:100%,K:0%) , o grubości 0,001 mm ( kontur włosowy). Linie nie mogą nachodzić na siebie. 

Wielkoformatowy druk cyfrowy: plik CDR, wektorowy pdf lub eps, pliki rastrowe. Każda strona z pojedynczym 
użytkiem  większa od wielkości pliku. Paleta CMYK. W przypadku pełnej czerni należy składowe koloru ustawić na: 
C40% M40% Y40% K100%. Spady po 5 mm z oznaczeniem. Grafiki rastrowe w dokumencie nie powinny zawierać 
profili kolorystycznych (ICC). 

 
Pliki prosimy zapisywać w skali 1:1, zgodnie z wymiarami podanymi w zamówieniu. Zalecamy także przesłanie 

dodatkowo pliku rastrowego, prezentujacego finalny projekt. 

 

Na życzenie i za dodatkową opłatą wykonujemy cyfrowy proof kolorystyczny.  

 

Zlecenie opracowania graficznego: 

 

Jeśli projekty wymagają korekty, edycji, rozmieszczenia, bądź zaprojektowania od podstaw, mogą Państwo taką usługę 

zlecić naszej firmie.  Przy drobnych korektach pobieramy opłatę ½ RBH. Przy tworzeniu projektów od podstaw, 

podstawowy koszt stanowi 1 RBH według obowiązującego cennika.  Każdorazowa wycena projektu i termin realizacji 

przedstawiany jest indywidualnie.  

*prosty projekt pieczątek i wizytówek, nie zawierający złożonych grafik, wykonujemy gratis. 

 

 

Przesyłanie plików: 

 

Przyjmujemy prace pocztą e-mail,  oraz na popularnych nośnikach elektronicznych, w tym na USB, CDR i kartach 

pamięci. E-mail nie powinien przekraczać 10MB. W przypadku większego pliku, prosimy o korzystanie z serwera 

klienta ftp: nazwa hosta: kraygrey.home.pl, użytkownik: katalogi, hasło: serwer1234 lub przez lokalizację sieciową w 

Eksploratorze Windows: FTP://ftp.@kraygrey.home.pl użytkownik: katalogi, hasło: serwer1234 

Prosimy o nazywanie plików projektów zgodnie z poniżej prezentowanym schematem: klient-

lub-nazwaprojektu_szerokosc-w-cmxwysokosc-w-cm_ilosc-szt_materiał 

 

ftp://ftp.@kraygrey.home.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja: 

 

Uwaga: Ze względu na zdarzające się nieporozumienia, zamówienie skierowane do nas e-mailem  lub telefonicznie, 

prosimy traktować jako wiążące dopiero po uzgodnieniu wszystkich szczegółów i po potwierdzeniu przez nas przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

 

 

Warunki reklamacji: 

 

Klient ponosi odpowiedzialność za błędy znajdujące się w przesłanych plikach, oraz za wszelkie naruszenia dóbr 

osobistych, wynikających z praw autorskich. Na Kliencie spoczywa także zaakceptowanie końcowej wersji projektu do 

realizacji. 

 

 

 

 

 

Warszawa, 17.11.2011 r. 

 

Z poważaniem, 

zespół Kray-Grey 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Słowniczek: 

 

Co to są krzywe? 

W związku z ogromnym zróżnicowaniem czcionek, aby uniknąć problemów z ich niezgodnością, wszystkie obiekty tekstowe w 

programie CDR należy koniecznie zamienić na krzywe (opcje „przekształć w krzywe”, „convert to curves”). Występowanie 

nieprzekształconego tekstu w przygotowanych pracach w większości przypadków uniemożliwia prawidłowe otwarcie pliku. 

 

Co to jest plik wektorowy? 

Plik wektorowy, to edytowalny plik graficzny, w którym możesz dowolnie zmieniać wymiary, kolory czcionek itp. bez żadnych strat 

na jakości, ponieważ wszelkie obrazy tworzone są za pomocą figur geometrycznych, które można dowolnie przekształcać. 

Większość programów posiada opcję zapisywania w wektorowym pdf lub eps. Plik taki można wtedy z łatwością edytować w innym 

programie graficznym. 

 

Co to są pliki rastrowe? 

Są to pliki m.in.: jpg, tif, bmp. Zalecana rozdzielczość do druku to 300 dpi (ok. 2350 x 3300 pikseli dla formatu A4). 

 


