
D Jak przygotować plik  
do druku z uszlachetnieniem 3d?3
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Produkty z uszlachetnieniem wyróżniają się zdecydowanie 
bardziej, niż te które go nie posiadają. 

Dotyczy to zarówno foliowania, lakieru wybiórczego, czy złoceń. 
Przygotowanie tego typu prac najczęściej wiąże się z dodatkowymi 
wymaganiami technicznymi, które musi zawierać projekt, co początkowo 
może sprawiać problemy. Warto jednak korzystać z różnego typu 
uszlachetnień, aby projekty zyskiwały na unikatowości.  

Jednymi z najbardziej prestiżowych uszlachetnień są lakiery 
wypukłe 3D oraz złocenia i srebrzenia również z efektem 
3D. Efekt wizualny jest jedną z największych zalet tego 
uszlachetnienia. Efekt wypukłości, oprócz zdecydowanego 
WOW, pozwala na odczucia sensoryczne, wzbudzenie wrażenia 
trójwymiarowości. Złocenie podnosi prestiż, pozwala wyróżniać, 
nadaje ekskluzywności. Nie wychodzi z mody, jest ozdobą, 
zwłaszcza dla prac na wyjątkowe okazje. 

Jak przygotować plik,  
aby efekt końcowy był 
taki, jak ten oczekiwany?  

Aby ułatwić to zadanie, 
przygotowaliśmy poradnik, 
w którym krok po kroku 
opisujemy, jak przygotować 
pliki do druku z lakierem 
UV 3D oraz ze złoceniami. 
Postaramy się wyjaśnić 
również, jakie elementy 
wyglądają najlepiej oraz 
czego należy unikać.



W programie do grafiki wektorowej  
(Corel lub Illustrator) tworzymy dokument 
o pożądanych wymiarach wraz ze spadami 
po 2mm.01

PROJEKT



Tworzymy swój projekt graficzny, pamiętając 
o podstawowych zasadach przygotowania pliku 
do druku:
• tryb CMYK 
• spady 
• bezpieczne marginesy02

 PROJEKT



W panelu „Warstwy” tworzymy trzy nowe warstwy 
o nazwie: 
• druk (warstwa, na której aktualnie znajdują się wszystkie 

elementy projektu)
• złoty 3D/srebrny 3D (w zależności, jaki kolor masz w swoim 

projekcie)
• UV 3D03

PROJEKT



Wycinamy elementy, które mają być złote 
i przenosimy je na warstwę „złoty 3D”. 
Wklejamy je dokładnie w to samo miejsce.04

ZŁOCENIE 3D



Będąc na warstwie „złoty 3D”:
• krzywimy tekst
• nadajemy wszystkim elementom wypełnienie 

100% K05
ZŁOCENIE 3D



Kopiujemy elementy, które mają być pokryte 
UV 3D i przenosimy je na warstwę „UV 3D”. 
Kopiujemy je dokładnie w to samo miejsce.06

UV 3D



Dodajemy wszystkie pozostałe elementy,  
które mają być pokryte lakierem UV 3D. 
W naszym przykładzie mają to być białe  
pola szachownicy.07

UV 3D



Będąc na warstwie „UV 3D”:
• krzywimy tekst
• nadajemy wszystkim elementom wypełnienie 

100% K08
UV 3D

Dokładnie tak samo 
jak w kroku 05



Nie przejmuj się, że Twój plik wyglada dziwnie, 
przy widocznych wszystkich warstwach.09

WERYFIKACJA

Plik wygląda dziwnie...
Tak ma być!



Przed wypuszczeniem do druku sprawdzamy,  
czy na każdej warstwie znajduje się dokładnie  
to co zaplanowaliśmy.10

WERYFIKACJA



W pierwszej kolejności wypuszczamy warstwę 
o nazwie „druk”. 
Tylko tę warstwę pozostaw widoczną.11

WYPUSZCZENIE DO DRUKU WARSTWY „DRUK”

Do druku każdą 
warstwę wypuszczamy 

osobno 



Plik wypuszczamy jako pdf z dwoma obszarami 
roboczymi (pierwsza i druga strona wizytówki).12

WYPUSZCZENIE DO DRUKU WARSTWY „DRUK”

Dobrze nazwij pliki, 
żeby się  

nie pomieszały



W oknie ustawień zapisu PDF, w kolejnych 
zakładkach, wprowadzamy ustawienia jak 
przedstawiono na grafikach.13

USTAWIENIA PDF



USTAWIENIA PDF



Klikasz „Zapisz PDF” i gotowe! 
Teraz to samo trzeba zrobić  
z pozostałymi warstwami.

USTAWIENIA PDF

Nie ciesz się, to jeszcze 
nie koniec ;)



Kolejną, wypuszczamy warstwę o nazwie  
„złoty 3D”. 
Tylko tę warstwę pozostaw widoczną.14

WYPUSZCZENIE DO DRUKU WARSTWY „ZŁOTY 3D”



Plik wypuszczamy jako pdf z dwoma obszarami 
roboczymi (pierwsza i druga strona wizytówki).15

WYPUSZCZENIE DO DRUKU WARSTWY „ZŁOTY 3D”

Dobrze nazwij pliki, 
żeby się  

nie pomieszały



Plik zapisujemy dokładnie z tymi samymi 
ustawieniami co w przypadku warstwy „druk”.16 Dokładnie tak samo 

jak w kroku 13

USTAWIENIA PDF



Następnie wypuszczamy warstwę o nazwie  
„UV 3D”. 
Tylko tę warstwę pozostaw widoczną.17

WYPUSZCZENIE DO DRUKU WARSTWY „UV 3D”

Nie jest istotna kolejność 
wypuszczania warstw do pdf. 

Istotna jest kolejność  
przy ich łączeniu > krok 20. 



Plik wypuszczamy jako pdf z dwoma obszarami 
roboczymi (pierwsza i druga strona wizytówki).18

WYPUSZCZENIE DO DRUKU WARSTWY „UV 3D”

Dobrze nazwij pliki, 
żeby się  

nie pomieszały



Plik zapisujemy dokładnie z tymi samymi 
ustawieniami co wcześniejsze warstwy.19

USTAWIENIA PDF

Dokładnie tak samo 
jak w kroku 13



W przedostatnim kroku łaczymy wszystkie pdfy. 
Zawsze muszą być one ułożone w kolejności:
1. pdf druk
2. pdf UV 3D
3. pdf ZLOTO 3D20

ŁĄCZENIE PDF

Bardzo istotna  
jest prawidłowa 

kolejność plików!



Jeśli którykolwiek z plików nie jest na swoim 
miejscu, przeciągnij go na właściwe, aby kolejność 
się zgadzała.

Jeśli zaczniesz otwierać pdfy od tułu:  
pdf zloto 3D > pdf UV 3D > pdf druk,  

to po kliknięciu w „połącz pliki” ustawią się 
one w prawidłowej kolejności.

ŁĄCZENIE PDF

Bardzo istotna  
jest prawidłowa 

kolejność plików!

Porada



Bardzo istotna  
jest prawidłowa 

kolejność plików!

Twój plik pdf powinien wyglądać w ten sposób.
Jeśli w Twoim dwustronnym projekcie znajdują się 
puste strony bez lakieru, również musisz je zapisać. 
Ilość stron z lakierami musi być taka sama, jak ilość 
stron z drukiem. 

ŁĄCZENIE PDF
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W ostatnim kroku nadajemy nazwę plikowi.
Zawsze musi ona zawierać następujące  
po sobie pliki pdf - w kolejności ich łączenia:
twoja nazwa_DRUK_UV3D_ZLOTO3D.

W naszym przykładzie to:
kawa_wiz_DRUK_UV3D_ZLOTO3D.21

ŁĄCZENIE PDF

Bardzo istotna  
jest prawidłowa 

nazwa pliku!



Na warstwie CMYK, pod folią może 
znajdować się tylko tło.

Elementy projektu pod lakier wypukły 
UV oraz złocenie lub srebrzenie mogą 
na siebie nachodzić.

Lakier wypukły 3D rozlewa się  
na ok. od 1px do 2px (0,08 - 0,16 mm). 
Aby blisko siebie położone elementy 
nie połączyły się, warto zminiejszyć 
maski 3D o tą wartość.

PORADY

Bardzo istotne  
przy drobnych 

fontach o ciasnym 
kerningu!

Lakier złoty 3D 
i lakier srebrny 3D 
nie mogą na siebie 

nachodzić!



PRODUKTY Z USZLACHETNIENIEM 3D

3D
WIZYTÓWKI KARTY POCZTOWE

ZAPROSZENIA ETUI NA KARTĘ

TECZKI DYPLOMY

VOUCHERY METKI

Już szykujemy  
kolejne produkty!



Zachęcamy do stosowania uszlachetnień w projektach. 
Wbrew pozorom nie jest to takie skomplikowane, a efekt 
może być zaskakujący. 

Wystarczy zastosować kilka najważniejszych zasad, 
a ze zwykłej wizytówki można uzyskać małe dzieło sztuki, 
podziwiane przez odbiorców.  
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