Kangale trükkides tuleks arvesse võtta järgmist:
1. Kangas peab olema 100% sünteetiline (polyester, viskoos, lykra - Lipuvabrikus on olemas mitmeid valikud).
Teie toodud kanga puhul tuleb kindlasti teha trükiproov.
2. Kui valmistate failid trükiks ise ette (meie kujundusteenust ei vaja), edastage fail 1:1-le suurusega, Teile
sobivas trükiformaadis.
a. CMYK puhul valige failide värviprofiiliks (ICC) “Euroscale Coated v2″. Kasutada võib ka RGB värve.
b. Fondid on tehtud curvideks
c. Lipuvabriku kangale trükkides uurige palun meilt enne faili saatmist kanga laius, sest kujundusfail
peab jääma 3-4 cm kangast kitsam, muidu jookseb muster üle serva.
d. Tekst tuleb teha tavapärasest veidi paksem või lisada tähtedele peen äärejoon, sest taust võib trükis
tähti „peenemaks sulatada“.
e. Trükiresolutsioon võiks olla suuremõõtmelistel failidel 100-150 dpi, väiksematel 300 dpi
3. Kui vajate meie kujundusabi, saatke palun algfailid formaadis JPG, AI, PDF, TIFF, CDR, PNG.
4. Wordi, PowerPoindi ja Exceli faile kangale trükkida ei saa
5. Kujundusfailid saate edastada:
a. laadides serverisse: ftp://sn12.zone.eu
i. kasutajatunnus: ftp.lipuvabrik.ee
ii. parool: 25dHuH
b. Kasutada võib ka Dropboxi
NB! Kui soovite kindlaid värve, mis on eelnevalt paika pandud (nt CVIs), täpsustage palun päringus PMS-toonid
(Pantone Matching System Colors) või CMYK-koodid.

LIPUVABRIKU KANGAD: Kasutame trükiks spetsiaalselt ettevalmistatud kangaid – värvid haakuvad kangaga ja jäävad
püsima. Kangas kuumutatakse pärast trükkimist 185-200 kraadini, mis kinnitab värvid ning võimaldab toote hilisemat
triikimist ja masinpesu.
TEIE KANGAS: Oma kangale trüki puhul ei saa Lipuvabrik võtta vastutust värvide pidavuse eest, kuna puudub info
kanga ettevalmistuse kohta. Värvide pidavust saab testida proovitrüki pesemise ja triikimisega.

Oma kangale trükk:
Naturaalsetele kangastele trükk:
Lipuvabriku kangale trükk:
Proovitükk:
Kujundustööd:

Proovitükk:
Töö teostamine:

15 EUR/m2 + km (suuremate koguste puhul hinnasoodustus)
hinnapakkumise alusel
20-35 EUR /m2 + km
10 EUR + km (juhul, kui soovite trükkida oma kangale, vajame
proovitrükiks Teilt minimaalselt A4 suurust kangatrükki)
15 EUR/h + km

7 päeva
sõltuvalt mahust kuni 2 nädalat

