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SKLENENÉ KUCHYNSKÉ ZÁSTENY

Nevyhnutnou súčasťou  vysoko 

kvalitnej tlače je dôkladný výber 

vhodného motívu, ktorý si vyžaduje 

čas a konzultáciu. 

VÝBER FOTOGRAFIE
Profesionálny fotograf alebo fotobanka s 
motívmi Vám zaručí výber fotografie vo 
vysokom rozlíšení, správne farby a zaistí, že 
všetky podrobnosti súvisiace s motívom sú 
prenesené jasne, bez rozmazania a pixelácie.
Hoci existuje veľa vhodných databáz s 
fotografiami, výber z Google images nie je 
jeden z nich! 

My Vám odporúčame vybrať 
si z nasledovných možností:

Shutterstock.com
Thinkstock.com
Offset.com
Flickr.com

Alebo si vyberte nami overené            
motívy z našej databázy!

M: +421 910 944 905              T: +421 42 4455 017              E-mail: spolkovac@spolkovac.sk W: www.spolkovac.sk

VHODNÉ FOTOBANKY

ROZLÍŠENIE OBRÁZKA

Ak obrázok kupujete z 
fotobanky, vyberte 
najväčšie možné rozlíšenie a 
veľkosť súboru, ktorý je
k dispozícii. Obrázok musí 
mať min 300 DPI.

Digitálna potlač skla keramickými farbami

mailto:spolkovac@spolkovac.sk


PRENÁŠANIE FARIEB

Hneď na začiatku si treba 
uvedomiť prirodzený tónovací
účinok farby skla. To znamená, že 
finálne vytlačený motív nikdy 
nebude 100% rovnaký ako 
pôvodný motív v pôvodných 
farbách.
Farebný rozdiel nie je pri tmavších 
farbách značene viditeľný, no 
svetlejšie motívy môžu byť 
náchylnejšie k miernemu posunu 
farieb.
Naviac, nižšie uvedené farby nie je 
možné preniesť na sklo a preto 
odporúčame sa im úplne vyhnúť.

CYAN                     MAGENTA         BRIGHT PURPLE

Digitálna potlač skla keramickými farbami

ORIENTÁCIA OBRÁZKA

Uistite sa, že ste si vybrali 
snímku s podobným pomerom 
výšky a šírky ako je Vaše sklo, 
aby sa zabránilo zničeniu 
celkového vizuálneho efektu. 

TYP SKLA

Kuchynské zásteny tlačíme na 
6mm sklo Planibel Clearvision, 
ktoré je následne zakalené.
Jedná sa o sklo, ktoré je 
priehľadnejšie ako klasické sklo a 
konečný výsledok tlače je oveľa 
presnejší ako na iných typoch skla.

MAXIMÁLNY ROZMER SKLA

Maximálny rozmer potlačeného skla je 
4000x2100

PRÍPRAVA MOTÍVU

Pred tlačou jednotlivých zásten Vám na vyžiadanie pripravíme vizualizáciu 
vytlačeného motívu. Akonáhle obdržíme Vaše potvrdenie, zaradíme sklo do 
výrobného procesu. 

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc alebo informácie, ktoré nie sú uvedené 
v tomto dokumente, prosím, neváhajte nás kontaktovať. 

M : +421 910 944 905
E : sustek@spolkovac.sk

M:  +421 910 944 905              T: +421 42 4455 017              E-mail: spolkovac@spolkovac.sk W: www.spolkovac.sk

mailto:spolkovac@spolkovac.sk

