Jak tiskneme fotky ?!
S nástupem nových a nových typů digitálních fotoaparátů je jejich kvalita
vyšší a tím i možnosti tisku přesahující hranici formátu A4 nebo A3. Naše firma
RAYFILM přichází s novou službou, kterou chce oslovit všechny, kteří nemají
možnost si sami vytisknout fotku většího rozměru, nebo se jim prostě náklady
na tisk zdají příliš vysoké.

* Kvalitně
* Rychle
* Levně
1. Příprava tisku
Vaše zakázky zpracováváme na
výkonných počítačích s kalibrovanými
monitory, které svým zobrazením
postihují celý Adobe RGB barevný
prostor. Používáme programy ADOBE
CREATIVE SUITE CS3 a COREL X3,
které nám umožňují zpracovávat
soubory typu :
* JPG
* TIF
* RAW
* PSD
* PDF
* INdesign
* CDR a CPT a jim kompatibilní.

4. Nalepení na desku
Vaše fotografie můžeme nalepit
- adjustovat na 5 nebo 10 mm
RAYBOARD desku. Fotografie je
pak připravená pro pověšení na zeď
nebo na zarámovaní. K zarámování
použiváme rámečky RAYFRAME z
přírodního světlého dřeva .

od 300 Kč/m2

2. Tisk

3. Laminace

Tiskneme na 12 barevném tiskovém
stroji, který používá 4 černé barvy a
separátní RGB barvy. Výsledné tisky
jsou vysoce kvalitní a používané
materiály jsou pečlivě vybírány, tak
aby uspokojili každého zákazníka.
Fotomatný papír 170 g je zejména
určen pro běžný tisk. Fotolesklý a
pololesklý papír 255 g s nanoporózní
úpravou je určen pro profesionální
použití. Pro vysoce kvalitní tisk je
určen FineArt papír 190 g, který
dodá Vašim fotografiím profesionální
vzhled.

5. Oříznutí a stabilizace
Nalepenou fotografii nejprve
ořízneme řezačkou RAYCUT a pak
v laminátoru pečlivě stabilizujeme,
aby nedocházelo k odloupnutí z
RAYBAORD desky.

Laminací nejen, že se Vaše fotografie
ochrání před nepříznivými vlivy, ale
v případě matné fotografie výrazně
zlepší celkový dojem. Fotografie
se stává lesklou nebo pololesklou
s mírným zrnem. Nedoporučujeme
laminaci na Fineart papíry, jelikož by
ztratily svůj přirozený vzhled.

6. Finální aplikace
Vytištěnou, zalaminovanou a
adjustovanou desku můžeme
zarámovat do rámečku RAYFRAME
a pak nám nezbývá nic jiného než ji
pověsit tam, kde Vám bude přinášet
radost.
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Jak tiskneme digitalne ?!
l
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Díky nové digitální technologii, jejíž výstupy jsou srovnatelné s ofsetovým
tiskem a díky dlouholetým zkušenostem v oblasti samolepicích a nelepicích
materiálů přicházíme s nabídkou služby digitálního tisku

Proč tisknout digitálně ?
* krátké dodací lhůty
* stálá aktuálnost dokumentů
* cenová dostupnost
* vysoká kvalita tisku
1. Příprava tisku
Vaše zakázky zpracováváme na
výkonných počítačích s kalibrovanými
monitory, které svým zobrazením
postihují celý Adobe RGB barevný
prostor. Používáme programy ADOBE
CREATIVE SUITE CS3 a COREL X3,
které nám umožňují zpracovávat
soubory typu :
* JPG
* TIF
* RAW
* PSD
* PDF
* INdesign
* CDR a CPT a jim kompatibilní.
Pro bezproblémový tisk však
upřednostňujeme dodat podklady v
PDF souborech.

2. Tisk

3. Aplikace

Tiskneme na CMYK barevném
produkčním stroji v kvalitě, která je
srovnatelná s ofsetovým tiskem.
Tiskneme na širokou škálu materiálů,
počínaje klasickým ofsetovým
papírem, přes hlazené papíry
gramáže 140 a 200 g/m2, lesklé
papíry od 90 do 300 g/m2 až po
širokou paletu samolepicích papírů
a poyesterových etiket. Můžete
si vybrat z nabídky více než 150
velikostí a tvarů etiket.
Tiskneme na formáty A6, A5, A4,
A3, SRA3 vždy s 5 mm nakládacím
okrajem. V případě požadavku tisku
na "spadávku" bez okraje je třeba
tisknout na archy SRA3 a pak provést
ořez.

Záleží pouze na Vaší fantazii a
kreativitě co si budete chtít nechat
natisknout. Ze standardních aplikací
vybíráme například tisk :

etiket
letáků
pohlednic
pozvánek
pexesa
katalogů
publikací
kalendářů
diplomů
firemních dokumentů, atp.

4. zpracování
Připravujeme pro Vás v krátké době
další možnosti zpracování jako je
vazba, rylování, atp.
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