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Kolory

Logo i zdjęcia

Przy składaniu zamówienia na wykonanie projektu prosimy zastanowić się nad pożądanym stylem,
kolorystyką oraz umiejscowieniem logotypów. Klienci mają różne gusta więc trudno jest bez podania
jakichkolwiek wskazówek trafić w Państwa upodobania. Wystarczy czasem tylko kilka informacji
by naprowadzić naszych grafików na odpowiedni tor.

W celu jak najlepszego odzwierciedlenia pożądanych kolorów korzystaj z palety  VKing Sport. Ze 
względu na odrębną charakterystykę wyświetlania poszczególnych kolorów na różnych monitorach, 
kolory uzyskane na gotowym produkcie mogą się nieznacznie różnić od tych widzianych na monitorze. 
Jeśli w naszej palecie nie ma odpowiedniego koloru można wybrać kolory z palety Pantone solid coated. 
Prawie wszystkie kolory mogą zostać przez nas odtworzone.

Wszystkie logotypy powinny być zapisane w formacie wektorowym (.eps, .ai, .cdr, .svg). Obrazy nie 
będące wektorami, a tylko zapisane w formacie wektorowym za pomocą programów do obróbki grafiki 
wektorowej, będą traktowane nadal jako obrazy rastrowe*. Do wysyłanej grafiki dołącz pliki z czcionką 
lub przekształć tekst na ścieżki. W celu dostarczenia produktu wysokiej jakości, obrazy rastrowe muszą 
mieć przynajmniej 250 dpi (mniej więcej 7000 pikseli na klatce piersiowej) oraz w bezwzględnie      
w trybie CMYK. Podane rozmiary dotyczą oryginalnej jakości zdjęcia. W przypadku 
wykorzystywania zdjęć, firma VKing Sport nie może zagwarantować dokładnego odzwierciedlenia  
kolorów. Wszystkie rastrowe logotypy oraz zdjęcia będą wydrukowane z otaczającym je białym tłem. 
Tylko wyizolowane obrazy oraz grafika wektorowa zostanie wydrukowana bez otaczającego ją białego 
tła.

* Obrazy rastrowe powstają poprzez stworzenie siatki malutkich punktów zwanych pikselami. Każdy         
z nich to oddzielny punkt z przypisanym mu odrębnym kolorem. Są one tak małe, że oko ludzkie nie 
jest w  stanie ich dostrzec, razem jednak tworzą obraz, który widzi ludzkie oko. Pojedyncza fotografia 
może się składać nawet z 500 000 takich punktów. W przypadku zdjęć jest to zdecydowanie najlepsza 
technologia. Jednakże w przypadku logotypów i grafiki wykorzystywanej w produkcji odzieży, sprawa 
wygląda inaczej. Dzieje się tak, gdyż powiększając obraz rastrowy, tak aby pasował do wykroju (chodzi 
tu w szczególności o rozmiar), wszystkie te małe punkciki ulegają powiększeniu i oko zaczyna je 
dostrzegać. Obrazy przedstawione na zdjęciu stają się nieostre. Nie możemy zagwarantować więc 
idealnej jakości wydruku w przyypadku zamieszczenia w projekcie grafiki rastrowej. Na obrazku poniżej 
widać dokładnie, na czym to  polega.
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Grafika wektorowa

Uwagi końcowe

Obrazy powstałe za pomocą grafiki wektorowej są tak naprawdę zestawem równań matematycznych. 
Każdy obiekt jest opisany za pomocą współrzędnych. Mogą one przyjmować postać krzywych, zawierają 
informacje dotyczące kolorów i wiele innych. Po co to wszystko? Grafika wektorowa ma zasadniczą 
przewagę nad rastrową. Jest w pełni skalowalna. Obrazy wektorowe po powiększeniu - nie ważne jak 
dużym (może być nawet 1000-krotne) -  zachowują ostrość. Sprawia to, że jest to doskonałe 
rozwiązanie dla logotypów i grafiki stosowanej przy produkcji naszej odzieży.

Po wykonaniu projektu prosimy zwracać szczególną uwagę na wzór na wykrojnikach. Wizualizacja 
(złożony asortyment w 3D) jest jedynie poglądowym przedstawieniem gotowego produktu. 
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