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PŘIJÍMANÉ FORMÁTY DIGITÁLNÍCH DAT: 

 
Firma PANFLEX, s.r.o. disponuje nejnovějšími verzemi všech běžně používaných grafických 

SW a je schopna taková data přijímat a zpracovávat. Přijímáme data jak na platformě 

Mac OS, tak na platformě Windows. 

 

MÉDIA 
disky CD, CD-RW, DVD, DVD-RW  

USB Flash paměti 

pevné disky USB, FireWire 
 

 
INTERNET 
E-mail: zakazky@panflex.cz 

FTP: ftp.panflex.cz 

Pro stálé zákazníky, kteří posílají velké objemy dat pomocí internetu, po dohodě 

nastavíme účet na našem ftp serveru. Přenos dat pomocí ftp protokolu je podstatně 

rychlejší, komfortnější a bezpečnější. 

Webflex: http://web.panflex.cz/webflex 
Speciální aplikace sloužící k náhledu, kontrole a schvalování dat vytvořených ve 

studiu předtiskové přípravy firmy PANFLEX, s.r.o. 
 

 
SOFTWARE  
Platforma Mac OS:  

ArtPro 

Adobe 
Illustrator 
Adobe 
Photoshop 
Adobe InDesign 
Adobe Acrobat  

 
Platforma Windows:  

Adobe Illustrator  

Adobe Photoshop  

Adobe InDesign  

Adobe Acrobat  

Corel Draw 

 

Přijímáme data ve všech vnitřních formátech výše uvedených programů. Data musí 

být kompletní, včetně všech bitmapových obrázků a fontů (fonty je možno vektorizovat). 

Při zpracování zakázky v DTP firmy PANFLEX, s.r.o. dochází vždy ke konverzi došlých 

dat na platformu Mac OS a importu do speciálního SW pro předtiskovou přípravu obalů. 
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GRAFIKA 
Pixelová grafika ve formátech PSD ve vrstvách s uloženým barevným profilem, 

popřípadě TIFF, EPS, JPEG. U formátu JPEG pozor na kvalitu komprese. Jedná se 

o ztrátovou kompresi a ne vždy je tento formát vhodný pro výměnu dat pro předtiskovou 

přípravu. 

Dodané grafiky musí být v rozlišení: 

Bitmapové pérovky alespoň 600 dpi ve velikosti 1:1. 

Šedé nebo barevné pixelové grafiky ve velikosti 1:1, musí mít rozlišení obrazu alespoň 

300 dpi. 
 

 
PDF 
V případě zájmu může zákazník dodávat data již hotová a připravená pro osvit ve 

formátu pdf. Doporučujeme konzultaci v našem DTP studiu, kde zákazník obdrží 

potřebné informace o způsobu tvorby pdf souboru pro náš RIP. 
 

 
KONTAKT 

 

Statenice – Černý Vůl 
E-mail: zakazky@panflex.cz 

Tel.: +420 220 190 020 

 

Pobočka Boletice 
E-mail: zakazky.decin@panflex.cz 

Tel.: +420 412 556 270 

 

Pobočka Hnojice 
E-mail: zakazky.hnojice@panflex.cz 

Tel.: +420 585 105 025 

 

Pobočka Štětí 
E-mail: zakazky.steti@panflex.cz 

Tel.: +420 416 802 165 
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