www.ecofestes.cat

CONTACTE

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
DE SERIGRAFIA
FORMAT

TRAMES

CONTINGUT

LÍMITS D’IMPRESSIÓ

TIPOGRAFIA

COLORS DE TINTA

LOGOTIPS

COMBINACIONS

CODIS QR

QUADRICROMIA

www.ecofestes.cat

ÍNDEX CONTACTE

FORMAT

CONTINGUT

Preferiblement un arxiu vectorial com d’Adobe

És molt important que tot el contingut (textos,

Illustrator (.ai). Si això no és possible, enviar un

logotips, etc.) estigui inclòs en el mateix arxiu,

arxiu PDF a una resolució mínima de 300dpi en

això evitarà possibles errors d’interpretació.

blanc i negre, mai en escala de grisos.

Escala de grisos

72 dpi

Vectorial
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TIPOGRAFIA*

LOGOTIPS

La tipografia ha de tenir una alçada mínima de

Els logotips han de tenir una alçada mínima de

1,5 mm i un gruix de lletra de 0,35 mm. Si aquest

25 mm i un gruix de 0,35 mm.

es troba en negatiu serà necessari un gruix
0,35 mm

mínim de 0,40 mm.
0,35 mm

1,5 mm
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25 mm

0,40 mm
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SI ES PRESENTA UN ARXIU VECTORIAL:

Tota tipografia s’ha de traçar. Si no saps com

Si aquest ha de ser serigrafiable a dues tintes o
més, és necessari un gruix mínim de 0,50 mm.

fer-ho, des d’Illustrator cal seleccionar la tipografia, fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar “crear contornos”.

*TIPOGRAFIA = LLETRA

0,35 mm

0,50 mm
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CODIS QR

TRAMES

Els Codis QR, igual que els logotips, han de tenir

Treballar amb trames és recomanable per evi-

una alçada mínima de 25 mm.

tar grans masses de tinta al got. Combinant trames i sòlid simila diferents tonalitats del color.

25 mm

Perquè el QR sigui llegible cal que el color de la
tinta i el de la base estiguin molt contrastats.

EXEMPLE:
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LÍMITS D’IMPRESSIÓ
Cal tenir en compte que la superfície del got no
és íntegrament serigrafiable. En la impressió a

15mm

1 tinta el marge mínim de la base del got és de
5 mm, en la impressió a 2 tintes o més és de 15
mm.

15 mm

Si necessites col·locar els logos en paral·lel ho
fem nosaltres, no et preocupis.
Consultar plantilles.

5mm (1 tinta)
15mm ( + d’1)

Exemple Got ECO30

SUPERFÍCIE DEL
GOT NO IMPRIMIBLE
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COLORS DE TINTA
SENSE COST AFEGIT

És possible utilitzar colors pantone diferents d’aquests*, alguns poden tenir limitacions tècniques, si és així el comercial es posarà en contacte. Fins a 3.000 unitats, tindran un cost afegit de 15€. A partir de 3.000 unitats, no tenen cost afegit.
*Gamma Solid Coated

www.ecofestes.cat

PANTONES ECV
GOT + TINTA
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QUADRICROMIA
També pots fer els teus gots de qualitat fotogràfica a 360º! Només ens has d’enviar la teva
plantilla del got que
imatge que s’adapti a la 			
vulguis, amb qualitat de 300 dpi.
Aprofita al màxim els colors i les imatges com
vulguis, no hi ha límits.
EXEMPLE:
----- -

*
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