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Instruccions pel disseny a serigrafiar en els gots reutilitzables
FORMAT DE L’ARXIU:
Ens podeu enviar els arxius en els formats següents:
format traçat Il·lustrator (.AI) o PDF, també JPG, PNG, en blanc i negre, sense ombres ni grisos (per
dissenys a 1 tinta.)
RESOLUCIÓ
La resolució òptima dels arxius en JPG, PNG, PSD és de 300 píxels.
FONT I TRAÇATS
Si feu el vostre disseny amb Illustrator la font sempre s’ha de convertir a traçat (· Seleccionar text · Crear
contorn). La mida mínima del caràcter és de 6 pt. (Si és inferior no garantim la qualitat perfecta de la
impressió). El traç mínim d'impressió és de 0,25 pt.
COLORS
Ens heu d’enviar els arxius en blanc i negre, sense ombres ni grisos, encara que la tinta de serigrafia que
hagueu escollit no sigui negre (per dissenys a 1 tinta).
La serigrafia dels tons grisos queda com una trama de punts i és millor evitar-los.
DISSENY
Si necessiteu ajuda per modificar o fer el vostre disseny no dubteu a contactar amb nosaltres.
Sarau i més també us pot fer un disseny a mida per 35 €.
Abans de tirar endavant la comanda Sarau i més us enviarà un pdf amb el muntatge del logo/s perquè
ens confirmeu que és correcte.

Per usuaris avançats

PLANTILLA
Per als usuaris avançats, teniu a disposició una plantilla (per utilitzar amb Illustrator) per a què
col·loqueu vosaltres mateixos el vostre disseny.
La mida màxima de l’àrea serigrafiable són:
-Got model xarrup 12 cl: 13 cm d’amplada x 5 cm d’alçada.
-Got model clàssic 30 cl: 18 cm d’amplada x 8,5 cm d’alçada.
-Got model mèdium 40 cl: 19,2 cm d’amplada x 10,5 cm d’alçada.
-Got model extra 60 cl: 20,5 cm d’amplada x 14 cm d’alçada.
Hi ha un marge per dalt i per baix que no es pot serigrafiar, així com també hi ha un marge en vertical
(d’uns 2 cm aprox.) entre un extrem i l’altre del rectangle que tampoc es pot serigrafiar. Els extrems
d’una imatge que ocupi tot el rectangle no s’arribaran a tocar mai. (veure document Plantilla.pdf )
Si voleu col·locar un logo a una banda i un altre (o el mateix) a l’altra banda del got només cal que
col·loqueu els logos dins els requadres, separats per la mateixa distància.
Si la vostra imatge és contínua i voleu que ocupi la superfície màxima només cal que ocupeu tota l’àrea
del rectangle.

93 422 11 80

COMBINACIONS DE COLORS I TINTES DE SERIGRAFIA

negre

blanc

blau

verd

gris

vermell

groc

taronja

blau cel

Combinació òptima
Combinació regular. Es pot fer, però és convenient fer una primera capa blanca
per tal que el color de la tinta escollit no variï
Combinació no òptima. Escollir una altra tinta

Per qualsevol dubte que tingueu o per altres combinacions consulteu-nos

