Instruccions pel disseny en IML
FORMAT DE L’ARXIU:
Ens podeu enviar els arxius en els formats següents:
format traçat Il·lustrator (.AI) o PDF generat en alta resolució, també
JPG, PNG o PSD.
RESOLUCIÓ
La resolució dels arxius en JPG, PNG, PSD ha de ser de mínim 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.
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 135 €.
Abans de tirar endavant la comanda Sarau i més us enviarà un pdf amb
el muntatge del disseny perquè ens confirmeu que és correcte.

Per usuaris avançats
PLANTILLA
Per als usuaris avançats, teniu a disposició una plantilla (per utilitzar
amb Illustrator) diferent per a cada model de got, per a què
col·loqueu vosaltres mateixos el vostre disseny. (A l’apartat de Descàrregues de dins de cada article).
NORMES
Mida màxima de l’àrea imprimible:
-Got model xarrup 12 cl: 150 x 70 mm.
-Got model clàssic 30 cl: 195 x 120 mm.
-Got model mèdium 40 cl: 212,5 x 125mm.
-Got model extra 60 cl: 225 x 160 mm.
-Els documents han d’estar ajustats a les mides indicades per cada
got.
-Han de tenir 3mm de sagnat pels 2 laterals.
-S’han de deixar 2mm de zona sense impressió de tinta, a la part
superior i inferior.
-Els documents han de ser PDF’s generats d’alta qualitat, en quadricomia i tot el que vagi amb tinta blanca amb un color diferent (per
exemple fúcsia) a part.
-Les zones en blanc han d’estat ben definides i quadrar perfectament
amb la quadricomia.
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