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YLEISET OHJEET

Molempiin Cabassin kassimalleihin, Lightiin ja Classiciin, voidaan tehdä päällepainatus ns. varastokassien päälle.

Päällepainatuksen tarkkuus ja tasaisuus ei vastaa arkkipainatuksen tarkkuutta.

Päällepainatuksessa painopinta-ala on rajallinen. Paras painoalue on kassin keskellä alueella, jossa kassin suuosa, pohja tai sivulaskokset eivät 
vaikuta painettavan alueen tasaisuuteen. Sivulaskosten päälle voidaan painaa, mutta painolaatu ei pysy ihan tasaisena koko painatuksen alueella.

Kassin etupuolella voidaan tarvittaessa painatusta tehdä myös kassin alareunaan (esim. nettiosoite), mutta kääntöpuolella tämä ei ole mahdol-
lista, koska kassin pohja taittuu alareunan päälle.

PAINETTAESSA VOIMAPAPERILLE (LAMINOIMATTOMAT KASSIT ELI ESIM. KAIKKI LIGHT-MALLIN KASSIT)

Yleisimmin painatus tehdään 1- tai 2-värisenä. Värit painetaan normaalisti kompakteina eli ns. 100-prosenttisena. Värimääritykset mielellään
Pantonen U -sarjan mukaan.

Väripeitto on päällepainetuksessa kohtalainen, mutta ei niin hyvä kuin arkkipainatuksissa. 

Voimapaperille painettaessa voidaan käyttää myös rastereita, mutta erot sävyjen välillä on hyvä olla selkeät. Kysy lisätietoja, jos haluat hyödyntää
painatuksessa rasteritekniikkaa.

2-värisissä painatuksissa kohdistus ei ole aivan millintarkkaa, mutta kohtuullista kuitenkin. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos väripinnat tulevat 
kiinni toisiinsa. Kysy lisätietoja, jos suunnittelet 2-väristä painatusta, jossa värialueet ovat kiinni toisissaan.

PAINETTAESSA LAMINOINNIN PÄÄLLE (CLASSIC-MALLIN LAMINOIDUT KASSIT)

Yleisimmin painatus tehdään 1- tai 2-värisenä. Värit painetaan normaalisti kompakteina eli ns. 100-prosenttisena. Värimääritykset mielellään
Pantonen C -sarjan mukaan.

Väripeitto on hyvä. 

Rasteritekniikkaa ei voida käyttää.

2-värisissä painatuksissa kohdistus ei ole aivan millintarkkaa, mutta kohtuullista kuitenkin. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos väripinnat tulevat 
kiinni toisiinsa. Kysy lisätietoja, jos suunnittelet 2-väristä painatusta, jossa värialueet ovat kiinni toisissaan.

TIEDOSTOMUOTO JA AINEISTON TOIMITUS

Päällepainatuksissa riittää, että asiakas toimittaa painokelpoisen logo-originaalin tai muun painoaiheen. Painatusaihe asemoidaan Cabassissa
kassipohjaan.

Logon tms. kuvan tiedostomuoto: Illustrator (.ai), .eps -tiedosto tai .pdf-tiedosto (alkuperäinen vektoroitu versio). Mahdolliset tekstit on syytä olla 
konvertoituja.

Pienet aineistot (alle 10 MB): sähköpostilla osoitteeseen myynti@cabassi.�

Isot aineistot (yli 10 MB): ota yhteys, niin sovitaan järkevä tapa toimittaa aineisto

Jos mietit miten aineiston kanssa kannattaa toimia, lähetä kevyt pdf osoitteeseen myynti@cabassi.�, niin annamme lisätietoja.
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