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IZVLEČEK
Promocijski izdelki, ki jih podjetja danes uporabljajo, da svoje stranke in zaposlene
navdihujejo, motivirajo in še veliko več, tiskarji potiskajo z logotipom ali nekim
sloganom podjetja. Za tovrstne izdelke pa je pomembna tudi embalaža. Embalaža
mora biti obstojna, funkcionalna, uporabna ter privlačna na pogled. V diplomskem delu
je predstavljen proces nastanka promocijske USB silikonske zapestnice ter embalaža
zanjo. Za grafično oblikovanje zapestnice je bil uporabljen program Adobe Illustrator
CS3, načrt embalaže pa je bil zrisan v programu EngView Package & Display
Designer. Namen diplomskega dela je bil izdelati dobro embalažo za promocijske
zapestnice z USB ključkom za belokranjskega glasbenika – raperja Sefa ter zapestnice
potiskati s tehniko sitotiska. V praktičnem delu so predstavljene skice, ki so bile uvod
v delo, oblikovanje napisa v programu Adobe Illustrator CS3, nato so opisani postopki
tiskanja zapestnic, uporabljene barve, na koncu pa je predstavljeno še oblikovanje in
tisk kartonske embalaže. Ključen del diplomske naloge so problemi, ki so nastajali pri
tisku. V teoretičnem delu je opisana darilna embalaža za tovrstne izdelke, materiali, ki
se pri tem uporabljajo, ter tehnika tiska, s katero je ta embalaža potiskana. Cilj
diplomskega dela je uspešno reševanje problemov, ki so nastajali, ter uspešno narejen
končni izdelek, ki ga bo stranka rada uporabljala ter pokazala svojim poslušalcem ali
kupcem.
Ključne besede: sitotisk, digitalni tisk, zapestnica, embalaža.
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ABSTRACT
Promotional products, which are used today by companies for their clients and
employees to inspire and to motivate them, printers print with logotype or slogan of the
company. Packaging is also important for these kinds of products. The packaging must
be stable, functional, useful and attractive. In the dissertation is presented the process
of making the promotional USB silicone bracelets, and its packaging. Program Adobe
Illustrator CS3 was used for graphic design of the bracelets, and the plan of packaging
was made in the program called EngView Package & Display Designer. Purpose of
this dissertation was to make a good packaging for promotional bracelets with USB
key for Slovenian musician called Sef, and to print the bracelets with the message of
the company with the screen printing technique. In the practical part are presented
sketches, which were the introduction of the dissertation, then, design of caption in the
Adobe illustrator CS3 program, after that the process of printing bracelets and used
colors, and in the end is presented the design and print of cardboard packaging. The
key part of dissertation are problems which occurred in the printing stage. In the
theoretical part is described the gift packaging for these kinds of products, the materials
which are needed, and the technique of printing, with whom this packaging was printed.
The goal of dissertation is solving problems, which occur, and to make a final product,
which will be gladly used by the costumers.
Keywords: screen printing, digital printing, wristband, packaging.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

BOPP ̶ (ang. Biaxially oriented polypropylene) ̶ orientirani polipropilen
CMYK ̶ (ang. Abbreviation for cyan, magenta, yellow, black) ̶ barvni prostor,
sestavljen iz cian, magente, rumene in črne barve
CTPress ̶ (ang. Computer To Press) ̶ neposredno osvetljevanje plošč
Gb ̶ (ang. Gigabyte) ̶ gigabajt, merska enota za količino podatkov v računalništvu
Mb ̶ (ang. Megabyte) ̶ megabajt, merska enota za količino podatkov v računalništvu
NIP (ang. Non Impact Printing Technologies) ̶ neposredna tehnika tiska
PANTONE ̶ (ang. Pantone) ̶ sistem za ujemanje barv, ki se uporablja pri določanju
tiskarske barve
PCTFE ̶ (ang. Polychlorotrifluoroethylene) ̶ poliklorotrifluoroetilen
PDF ̶ (ang. Portable Document Format) ̶ format dokumenta
PE ̶ (ang. Polietilene) ̶ polietilen
PP ̶ (ang. Polipropilene) ̶ polipropilen
PVC ̶ (ang. Polyvinyl chloride) ̶ polivinilklorid
PVDC ̶ (ang. Polyvinylidene chloride) ̶ poliviniliden klorid
RAM ̶ (ang. Random Access Memory) ̶ bralno-pisalni pomnilnik
RIP ̶ (ang. Raster Image Processor) ̶ programsko orodje, ki omogoča krmiljenje
tiskalnika
USB ̶ (ang. Universal Serial Bus) ̶ univerzalno serijsko vodilo
UV ̶ (ang. Ultraviolet) ̶ ultravijoličen
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UVOD

Na slovenskem in tujem trgu je danes obdobje, ko sodobna tehnologija zmanjšuje
učinek mnogih načinov medijskega oglaševanja, zato so promocijski izdelki vse bolj
pomembni za doseganje novih strank in širše populacije. Tovrstni izdelki veliko
pripomorejo predvsem podjetjem, ki veliko dajejo na kakovost. To so izdelki, ki so
uporabni, dajejo dober vtis o podjetju in so odličen način, da neko storitev naredijo
oprijemljivo. Poleg tega lahko njihov učinek izmerimo in s stalnim sporočanjem
dosežemo prepoznavnost blagovne znamke.
Namen diplomskega dela je bil predvsem narediti dober in tisku primeren dizajn
silikonske USB promocijske zapestnice in embalaže zanjo ter kakovosten in uspešen
tisk zapestnic in embalaže. Namen je bil tudi spoznati tovrstne tehnike tiska (sitotisk in
digitalni tisk) ter reševati probleme, ki nastajajo v tem procesu.
V diplomski nalogi smo najprej opisali materiale za embalažo za USB silikonske
zapestnice. Opisali smo tudi tehniko tiska, s katero embalažo natisnemo – digitalna
tehnika tiska.
V teoretičnem delu smo predstavili naše delo, ki obsega oblikovanje dizajna za USB
silikonske zapestnice, potek tiska zapestnice (sitotisk), oblikovanje dizajna na USB
silikonsko zapestnico in embalažo ter tisk in obdelavo obeh izdelkov. Na koncu
predstavimo še probleme, ki so nastajali med celotno nalogo, in predstavljene rešitve.
Dizajn obeh izdelkov smo izdelali v programu Adobe Illustrator CS3, ki je v nalogi tudi
opisan. Plašč embalaže smo izdelali v programu EngView Package & Display
Designer ter embalažo na koncu rezali na rezalniku Kongsberg Esko. Naleteli smo na
težavo, povezano z obstojnostjo tiska na USB silikonsko zapestnico.
Rezultati diplomske naloge so potiskana silikonska USB zapestnica ter izdelana
embalaža.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

SILIKONSKE USB ZAPESTNICE

Silikonske USB zapestnice so izdelki različnih spominskih kapacitet in so primerni za
promocijo podjetja, izdelka ali storitve. Zapestnice so narejene za uporabo na dolgi
rok, so različnih oblik, barv (PANTONE barvna lestvica) in dimenzij. Izdelane so iz 100
% mehkega silikona, lahko pa so tudi iz plastike. Primerne so večinoma za podjetja, ki
so usmerjena k modernosti ali tehnologiji. Veliko slovenskih podjetij, ki se ukvarja s
tovrstnimi izdelki, lahko zapestnice tudi potiska z želenim sporočilom. Prednost tega
izdelka pred drugimi je, da je majhen, priročen, najpomembnejše pa je, da se lahko na
ključke naloži predstavitvena vsebina podjetja. Ključki so različnih velikosti, od 128 Mb
do 32 Gb. Standardne dimenzije USB silikonske zapestnice so prikazane na sliki 1 (1).

Slika 1: Standardne dimenzije USB zapestnice (avtoričin osebni arhiv)

Poznamo različne vrste USB silikonskih zapestnic. Slika 2 prikazuje nekaj od le-teh.

Slika 2: Različne vrste USB silikonskih zapestnic (2)
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2.2

VRSTA TISKA NA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE

2.2.1 Sitotisk
Sitotisk (slika 3) je tehnika tiska, kjer tiskamo na različne materiale oziroma artikle.
Barve nanašamo na majice, kape, torbe, dežnike, papir, plastiko, kovino, les, steklo,
usnje in podobno. Nanos barve poteka preko sita – lesenega ali aluminijastega okvirja,
preko katerega je napeta tkanina različnih struktur in karakteristik. Nanj namestimo film
in ga osvetlimo z UV svetlobo, tako na teh mestih dobimo odprte luknje. Emulzija se
fiksira na mestih, kjer film na situ ni viden, ostali del se ne osvetli. Tukaj z močnim
curkom vode na sito speremo emulzijo in nastanejo luknje. Artikel na koncu še
pošljemo skozi sušilni tunel, da je odtisnjena barva bolj obstojna in izdelek kvaliteten
(3, 4).
Tiskamo lahko z eno ali več barvami, ki so lahko UV, na osnovi organskih topil,
termokromne, prevodne, magnetne ali na vodni osnovi. Velikokrat na artiklu naredimo
tudi predhodni test, da ugotovimo, katera barva se najboljše oprime. Debelino barve
kontroliramo z različno gostoto tkanine na situ (5).
Poleg dobre obstojnosti in kvalitete pod prednosti sitotiska štejemo tudi doseganje
visokih detajlov in nizke cene pri naročilu večjih serij, vendar pa velja tudi obratno (višja
cena pri manjših količinah). Slaba stran so prav tako stroški zaradi priprave sita in
filma, cena pa je odvisna od števila barv (6).

Slika 3: Sitotisk na majico (4)
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2.3

EMBALAŽA ZA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE

V diplomskem delu smo izdelali embalažo za USB zapestnice iz kartona gramature
350 g/m2. Uporablja se lahko kot darilna embalaža za nakit, oblačila, orodje in
podobno.
Med transportom in skladiščenjem karton s svojo jakostjo in sposobnostjo ščiti izdelek
pred zunanjimi vplivi. S potiskom lahko poskrbimo za dobro oglaševanje izdelka ter
informiranje o njem. Poznamo različne vrste kartonov za embalažo. Mednje uvrščamo
karton za zloženke, tripleks kartone ter dupleks karton (7).

2.4

TISK EMBALAŽE

2.4.1 Digitalni tisk
Sedemdeseta leta 20. stoletja so poleg informatike in računalništva prinesle tiskarske
tehnike, katerih značilnost je, da tiskajo z numeričnimi podatki v dinamičnem spominu
(RAM) procesnega računalnika oziroma z digitalno tiskovno formo (8). Tehnike
digitalnega tika se imenujejo tudi NIP (Non Impact Printing Technologies), kar pomeni,
da ne uporabljajo fizične oblike tiskovne forme, kot je to značilno za konvencionalne
tehnologije tiska, ampak je le-ta digitalna in največkrat variabilna. Te tehnologije so
znane tudi kot CTPress (Computer To Press), kar pomeni, da se digitalna tiskovna
forma upodobi neposredno s tiskom. Pri digitalnih tehnologijah se vedno uporablja tako
imenovani RIP (Raster Image Processor), ki omogoča pretvorbo digitalne večtonske
reprodukcije v rastrsko obliko in natančno pozicioniranje rastrskih pik na tiskovni
material preko sofisticiranih matematičnih algoritmov. Tehnika je nastala zaradi težnje
po izdelavi poizkusnih odtisov, ki so morali hitreje in ceneje zagotoviti barvno
predvidljivost in ponovljivost odtisov naklad. Numerični podatki neposredno vplivajo na
izdelavo odtisa (nanos tiskarske barve ali črnila na tiskovni material). Podatke v
spominu zato odčitajo za vsak odtis na novo, tolikokrat, kolikor določa želena naklada.
Podatke se lahko tudi spreminja (npr. numeracija, personalizacija, mutacija (9) …) in
takrat odtisi naklade niso več nujno enaki. Pri analogni tehniki tiska se tiskovno formo
nabarva s tiskarsko barvo pred vsakim odtisom, pri digitalni tehniki tiska pa stroj odčita
podatke v dinamičnem spominu za neposredno ali posredno upravljanje nabarvanja
odtisa z njimi. Digitalnih tiskarskih tehnik je več vrst, vendar se za barvni tisk uporablja
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predvsem kapljično, termomehanično in elektrostatično tiskanje (8). Digitalni tisk se
pogosto porablja pri tiskanju manjših naklad ali serij.
Tiskovina gre lahko v razrez takoj po končanem tisku, saj sušenje tiskarske barve ni
potrebno (9). Prednosti digitalnega tiska so vsekakor kratek čas priprave tiska (ni
potrebno izdelati filmov, montaž in plošč za tisk), cenejše majhne naklade, širok barvni
spekter, preprosto arhiviranje virtualnih tiskovnih form, preprosta komunikacija in
transport digitalnih podatkov, personalizacija tiska, poleg vsega tega je možno tudi
spreminjanje tiskovne forme med procesom tiska, je ekološko zelo prijazen (malo
nevarnih kemikalij, manj odpadkov) ter med procesom ne potrebuje veliko ljudi, saj je
za pripravo tiska dovolj ena oseba (10). Slaba stran digitalnega tiska pa je vsekakor
počasnejši tisk, višja cena za posamezen odtis, visoka cena črnil – kartuš, pogosto pa
je tukaj zahtevana tudi oplemenitena površina papirja. Pod slabost spada tudi hitro
razvijajoča se tehnologija, ki zahteva nenehne investicije v izobraževanje in opremo
(10). Poznamo različne tehnike digitalnega tiska (slika 4).

Slika 4 : Digitalne tehnike tiska (8)
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2.4.1.1

Elektrofotografski tisk

Elektrofotografski tisk uporablja fotoprevodne, elektrostatično nabite upodobitvene
nosilce (kovinski upodobitveni valj, prevlečen s tankim slojem svetlobno občutljivega
organskega polprevodnika), v katerih nastane latentna slika analogno projiciranih ali
digitalno eksponiranih tiskovnih elementov. Latentna slika postane vidna po obdelavi
z elektrofotografsko barvo (tonerjem), ki se prenese in zatali na tiskovnem materialu.
Na površini polvodniškega valja računalniško voden laserski žarek osvetljuje
(elementarne) rastrske točke tiskovine. Osvetljuje se lahko z laserskim žarkom helijneon (633 nm) ali argon-ion ter lasersko diodo (11).

2.5

PROGRAMA ZA NAČRTOVANJE EMBALAŽE IN PRIPRAVO

DIZAJNA
2.5.1 EngView Package & Display Designer
EngView Package & Display Designer je specializirana CAD/CAM programska oprema
za oblikovanje embalaže. V njej s pomočjo parametrične tehnologije oblikovanja
sestavimo svoj izdelek, ki si ga lahko s pomočjo pametne priprave in 3D realnega
virtualnega modeliranja v programu predstavljamo. Podporni materiali so zložljivi in
valoviti karton ter trde plošče (12).

2.5.2 Adobe Illustrator
Adobe Illustrator je računalniški program, ki ga vsak grafični oblikovalec gotovo pozna.
Oblikovanje in ustvarjanje v tem programu temelji na vektorskem risanju. Z njim lahko
rišemo črte in tako sestavljamo sliko. Idealen je za izdelavo ilustracij, logotipov in
prelomov strani. Na delovni površni imamo na voljo upravljati s številnimi orodji.
Ustvarjenim podobam se pri povečevanju ali zmanjševanju ohranijo vse podrobnosti,
kar je glavna prednost programa (13). Oblikovalec lahko svojo ustvarjalnost v
programu izrazi v tiskani obliki, na spletu ali videu. Program je ustvarjen v več različnih
jezikih in ga uporabljajo po vsem svetu. S pomočjo Adobe Illustratorja nastanejo izdelki
kot so jumbo plakati, embalaže živil, navigacijske ikone na spletu, logotipi in umetnine
na tekstilu, oglaševalske strani v reviji ali časopisu, animirani risani filmi in še mnogo
drugih izdelkov (14).
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2.6

OBSTOJEČA DARILNA EMBALAŽA ZA USB SILIKONSKE

ZAPESTNICE
a) VRSTE PLASTIČNE EMBALAŽE ZA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE
Na trgu smo opazili plastično embalažo za USB silikonske zapestnice v obliki
prostostoječih vrečk z ali brez zapiranja, škatle in vrečke s stisnjenim vrhom in
kartonsko glavo za visenje (15) ter plastične škatle s pokrovom ali z magnetom za
zaprtje (16, 17, 18). Embalaže so iz materialov kot so PE, PP, BOPP, PVC, PVDC,
PCTFE, COC, hladne in prekrivne folije (19, 20).
Slika 5 prikazuje plastično vrečko s potiskano glavo, v kateri je zapakirana USB
silikonska zapestnica.

Slika 5: Plastična vrečka za pakiranje USB silikonskih zapestnic s potiskano glavo (15)

Na sliki 6 je prikazana plastična škatla s stisnjenim vrhom in kartonskim elementom za
obešanje, v kateri je prav tako zapakirana USB silikonska zapestnica.
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Slika 6: Plastična škatla s stisnjenim vrhom in kartonsko glavo za visenje (12)

b) VRSTE KOVINSKE EMBALAŽE ZA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE
Pri kovinski embalaži za USB silikonske zapestnice se za material največkrat uporablja
kositer (21). Tovrstne embalaže so okroglih in kvadratnih oblik, lahko imajo na vrhu
odprtino ter v notranjosti gobico, ki izdelek varuje pred zunanjimi vplivi. Za zaprtje
odprtine se kot zaščita uporablja transparentna plastika (22).

Slika 7: Okrogla kovinska škatla z USB silikonsko zapestnico (22)
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Slika 7 prikazuje okroglo kovinsko škatlo, v kateri je zapakirana USB silikonska
zapestnica, medtem ko slika 8 prikazuje pravokotno kovinsko škatlo z oknom in peno,
v kateri je prav tako USB silikonska zapestnica.

Slika 8: Pravokotna kovinska škatla z oknom in peno za USB silikonske zapestnice (23)

c) VRSTE TEKSTILNE EMBALAŽE ZA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE
Tekstilne embalaže za USB silikonske zapestnice so torbice, ki jih na vrhu zategnemo
z vrvico, trakovi, z nizom PP in podobno (7). Torbice so iz žameta, bombaža, jute in
drugih tkanin (24) …
Na sliki 9 je predstavljena žametna torbica.

Slika 9: Žametne torbice za USB silikonske zapestnice (25)
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d) VRSTE KARTONSKE EMBALAŽE ZA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE
Papirnate in kartonske embalaže za USB silikonske zapestnice so predstavljene na
slikah 10 in 11. Na sliki 10 je kartonska škatla z odprtino, v kateri je USB silikonska
zapestnica. Te vrste embalaže so lahko iz valovitega ali nevalovitega kartona, tršega
papirja, iz naravnih kovin ali z dodatkom kovin in/ali polimerov (19). Škatle so lahko z
ali brez odprtine, lahko so kaširane, komercialne ter kartonska stojala (26) (slika 11).

Slika 10: Kartonska škatla z oknom za USB silikonske zapestnice (26)

Slika 11: Prikazna škatla za USB silikonske zapestnice (27)
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e) VRSTE LESENE EMBALAŽE ZA USB SILIKONSKE ZAPESTNICE
Lesene škatle so lahko ovalne ali kvadratne, lahko vsebujejo tudi drseč se pokrov, kar
prikazuje slika 12. Izbira pravilnega tipa lesa je odvisna od teže izdelka, potreb
distribucijskega sistema ter upogibne trdnosti lesa (28). Kot materiali se uporabljajo
različne vrste lesa ali pa so to kompoziti lesa in polimerov (poliolefinski osnovi so
dodani različni deleži lesne moke in prahu, kar omogoča boljše mehanske lastnosti, so
vodoodporni in neprepustni) (19, 29).

Slika 12: Lesen zaboj z drsečim pokrovom za USB silikonske zapestnice (29)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V diplomskem delu smo tiskali na USB silikonsko zapestnico za belokranjskega
glasbenika Romana Josefa Križmana, znanega tudi po imenu Sef. Je dvajsetletni fant,
ki je navdušenec nad hip hop kulturo, saj se ukvarja z rapom in trapom (stil rapa). Ima
devet svojih avtorskih skladb v katerih opisuje predvsem svoje življenje in svoj pogled
na svet. Na USB je glasbenik naložil svoje do sedaj posnete pesmi in gradivo, ki ga
potrebuje na svoji glasbeni poti. V ta namen smo izdelali tudi embalažo, v katero smo
USB silikonsko zapestnico pospravili in kjer je varna pred zunanjimi vplivi.

3.1

MATERIALI

3.1.1 Silikonska USB zapestnica
S tehniko sitotiska smo potiskali silikonsko USB zapestnico. Zapestnice so kupljene
na Kitajskem in proizvajalec ni znan. Silikon je sintetični polimer, imenovan tudi
polisiloksan. Material je na dotik zelo mehak, gladek in elastičen. Zapestnice so v črni
in beli barvi, velikosti 200 mm x 17 mm.

3.1.2

Karton

Embalažo smo s tehniko elektrofotografije natisnili na karton Garda Matt Art
proizvodnega programa Garda. Karton je bil v velikosti 549 mm x 420 mm in gramature
350 g/m2. Je brezlesni prevlečen papir z gladko mat površino in visokim tiskarskim
sijajem. Ne vsebuje kislin in je starostno odporen.

3.1.3

Sitotiskarske barve

Izbira prave barve je bila zelo pomembna, saj se je morala uspešno in obstojno vezati
na silikonsko USB zapestnico. Tiskali smo s črno in belo barvo na osnovi organskih
topil. S črno smo tiskali na belo podlago in obratno.
Na belo USB silikonsko zapestnico smo tiskali s tehniko sitotiska na osnovi HG sitotiskarskih barv. Te barve so hitrosušeče barve z leskom. V osnovi so v obliki pol-paste,
kateri se dodajajo določeni aditivi. Stopnja leska je odvisna od podlage in barvnega
tona. Ker so odporne na vremenske pojave, so uporabne tudi za zunanje površine.
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Te sitotiskarske barve so fizikalno sušeče barve, ki bolj ali manj zadržujejo topila, zato
smo preizkus oprijema in adhezije izvajali šele po dveh dnevih po nanosu. Obstojnost
smo preverili s praskanjem. Tiskali smo s črno sitotiskarsko barvo HG/N50 proizvajalca
Zukunft Siebdruck ter ji dodali 15–20 % razredčila Verdünner 50 istega proizvajalca.
Na belo USB silikonsko zapestnico smo tiskali s tehniko sitotiska na osnovi YN sitotiskarskih barv. Sitotiskarska barva YN je namenjena tiskanju na embalažne materiale,
kot so steklenice, plastični materiali, papir, karton, steklo in podobno. Rezultat je
svetleča, dobro svetlobno obstojna kopirna predloga na izdelku. Velikokrat je barvi
potreben tudi razvijalec v razmerju 10:1, ki ga pri sobni temperaturi pustimo 10 ur. To
poveča oprijem barve na material.
Izdelki so popolnoma suhi pri sobni temperaturi po približno 30–60 minutah. Bela
barva, ki smo jo uporabili, je YN/60-NT proizvajalca GREC d. o. o. ter 10–15 %
razvijalca YN/CMIX. Barvo smo poskušali narediti čim bolj viskozno, saj so bili tiskovni
elementi majhni in tako smo zagotovili ostrejši odtis.

3.2 OBLIKOVANJE KOPIRNE PREDLOGE, DIZAJNA, EMBALAŽE
Kopirna predloga, v našem primeru logotip, je najprej nastala v mislih stranke in nato
smo to vstavili na list papirja. Odločili smo se, da za logotip uporabimo samo tipografijo.
To smo vstavili v program Adobe Illustrator, kjer smo najprej nastavili format v velikosti
A4 (210 x 297 mm). Nato smo naziv stranke oblikovali s pisavo Most Wazted, ga
prilagodili velikosti USB silikonske zapestnice, in sicer na 14 mm x 20 mm (tako, da je
bila odmaknjenost približno 2 mm od spodnjega in zgornjega roba), nastavili barve na
100 % CMYK in pravilno shranili za tisk v PDF formatu. Embalaža je ovalne oblike, ob
straneh v črni barvi, po sredini pa ima papirnati trak z dizajnom. Dizajn traku je izdelan
s črtami v črni, rdeči in rumeni barvi z logotipom in sloganom v sredini. Ker je sama
embalaža zelo majhna, elementov ni veliko, zato izstopa in je berljiva.
Velikost embalaže je bila odvisna od velikosti USB silikonske zapestnice. Telo
embalaže meri 170 mm x 190 mm.
Embalažo smo najprej zrisali na list papirja, izrezali ter poskušali zložiti skupaj (slika
13). To smo potem vstavili v Adobe Illustrator ter kasneje v program za oblikovanje
embalaže EngView Package & Display Designer. Tam smo preverili, če se črte na
embalaži stikajo, nastavili oznake in pravilno shranili za tisk.
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Slika 13: Poskusna embalaža s trakom, potiskanim s črno-belo tehniko tiska in boljšo vizualizacijo s
pomočjo barvic (avtoričin osebni arhiv)

3.3

TISK

3.3.1 Sitotisk na silikonsko USB zapestnico
Najprej smo izdelali sito, ki smo ga z obeh strani očistili s sredstvom za odstranjevanje
emulzije (Fotechem 2044 Decoating Powder, proizvajalca FOTECO, razredčeno z
vodo), počakali nekaj minut ter sprali emulzijo s sita z močnim curkom vode.
Ko smo sito posušili, je sledilo razmaščevanje s čistilom Nitro in tako smo odstranili
vse nečistoče. Nato smo v temi na sito enakomerno nanesli emulzijo, da kasneje ni
prišlo do nepravilnosti. S sušilnikom smo s sitom v vodoravni poziciji enakomerno
sušili, da se emulzija ni lepila na prste. Osvetljevali smo skozi papirno predlogo, kjer
smo nastavili čas osvetljevanja na 90 sekund, grobi vakuum na 40 sekund in fini
vakuum na 40 sekund (slika 14).
Zatem je sledilo izpiranje pod tekočo vodo. Tako smo odstranili neosvetljeni del
emulzije s sita. Na koncu je sledilo še sušenje za ponovno utrjevanje in zopet
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osvetljevanje s časom osvetljevanja 90 sekund, grobim vakuumom 40 sekund in finim
vakuumom 40 sekund.

Slika 14: Osvetljevanje sita (avtoričin osebni arhiv)

Slika 15: Oporni prostor za USB silikonsko zapestnico pod sitom (avtoričin osebni arhiv)

Najprej smo si pripravili vse potrebno pred tiskom. USB silikonske zapestnice smo na
rahlo očistili s čistilom Nitro, da so se odstranile morebitne nečistoče na površini. Ker
je USB silikonska zapestnica nepravilne oblike, smo s pomočjo debelejše mase izdelali
15

»oporni prostor« pod sitom (slika 15), da se je vsaka zapestnica vedno nalegala
natančno v prostor, kjer je bil nanjo na istem mestu natisnjen film.

Slika 16: Sito, pripravljeno za tisk (avtoričin osebni arhiv)

Sledila je priprava barve in tiskanje (slika 16). Barvo (črno in belo) smo zmešali z
razredčilom in nato poskusno natisnili na papir. Ko smo bili z odtisom zadovoljni, smo
tiskali na zapestnico.
Pomembno je bilo, da smo rakelj držali pod pravim kotom, ga potegnili skozi film v
primerni hitrosti in z zadostno jakostjo.

3.3.2 Digitalni tisk embalaže
Na pole A3 smo na elektrofotografskem digitalnem tiskalniku Ricoh Pro C7100X
potiskali plašč embalaže ter kasneje natisnili na papir malo manjše gramature tudi

16

trak, ki ovije embalažno škatlo. Pri trakovih smo bili na dodatke za porezavo zelo
pozorni.
Na koncu smo trakove na rezalnem stroju Kongsberg Esko X20 obrezali na končni
format 180 mm x 65 mm (slika 17).

Slika 17: Natisnjeni trakovi za na škatlo (avtoričin osebni arhiv)

3.4

RAZREZ EMBALAŽE

Karton v velikosti formata A2 (529 mm × 420 mm) smo razrezali na rezalnem stroju
Kongsberg Esko X20 (slika 18). Meritev smo naravnali v desni spodnji kot, naravnali
marker na sredino laserja ter naredili poskusni razrez. Laser je najprej samo obkrožil
plašč embalaže in nato začel z razrezom. Če nam globina žleba ni ustrezala, smo v
programu popravljali globino, dokler nismo bili zadovoljni in naredili razreza (slika 19).
Po razrezu smo embalažo sestavili. Pri tem smo opazili lomljenje materiala, kar je
najverjetneje posledica skladiščenja oziroma suhega zraka.
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Slika 18: Razrez embalaže (avtoričin osebni arhiv)

Slika 19: Obrezan karton – telo škatle (avtoričin osebni arhiv)
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1

OBLIKOVANJE LOGOTIPA

Pred začetkom oblikovanja logotipa v programu smo naredili raziskavo trga logotipov
oseb, ki se ukvarjajo z istim delom – rapanjem (zvrst petja). Spoznali smo, da večina
za svoj prepoznavni znak uporablja samo pisavo v eni ali dveh barvah, saj to nekako
najbolj izstopa in je hitro prepoznavno. Po pogovoru s stranko glede njenih želja smo
ugotovili, da naredimo logotip, ki spominja na grafite in pisano življenje. Kasneje smo
na podlagi tega izbrali pisavo Most Wazted (slika 20).

Slika 20: Tipografija logotipa (avtoričin osebni arhiv)

Logotip (slika 21) smo oblikovali v programu Adobe Illustrator. Je v črni barvi, saj ta
stranko najboljše opiše. Logotip deluje formalno in nekoliko skrivnostno.

Slika 21: Logotip (avtoričin osebni arhiv)
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4.2

OBLIKOVANJE KOPIRNE PREDLOGE ZA USB SILIKONSKO

ZAPESTNICO
Pri izdelavi kopirne predloge smo uporabili logotip. Oblikovali smo jo v programu
Adobe Illustrator, kjer smo najprej nastavili velikost formata na A4 (210 × 297 mm).
Nato smo vanj vstavili logotip in ga prilagodili velikosti USB silikonske zapestnice. Bili
smo pozorni, da je kopirna predloga vsaj 2 mm odmaknjena od roba zapestnice.
Po meritvah na USB silikonski zapestnici smo mere kopirne predloge nastavili na 39
mm x 13 mm. Preverili smo, ali so barve predloge v 100 % CMYK ter kopirno predlogo
shranili v PDF formatu za tisk. Kasneje smo kopirno predlogo natisnili na paus papir,
preko katerega smo osvetlili sito.

4.3

POTISKANA USB SILIKONSKA ZAPESTNICA

Slika 22 prikazuje enostransko potiskano USB silikonsko zapestnico v črni barvi z
belim potiskom ter v beli barvi s črnim potiskom.

Slika 22: Potiskane USB silikonske zapestnice (avtoričin osebni arhiv)
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4.4

NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE EMBALAŽE

4.4.1 Skice
Slika 23 prikazuje prvo narisano možnost izgleda embalaže. Uporabljeni material bi bil
karton gramature 300 g/m2–350 g/m2. Nismo se odločili za to možnost, ker smo se
bali, da bo vidnost lomljenja kartona prevelika.

Slika 23: Skica embalaže 1 (avtoričin osebni arhiv)

Slika 24 prikazuje drugo narisano možnost izgleda embalaže. Uporabljeni material bi
bil karton gramature 300 g/m2–350 g/m2. Za to možnost se nismo odločili, saj se nam
je zdela preveč pusta.

Slika 24: Skica embalaže 2 (avtoričin osebni arhiv)
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Slika 25 prikazuje tretjo narisano možnost izgleda embalaže, ki smo jo na koncu tudi
izbrali. Uporabljeni material je karton gramature 350 g/m2 proizvajalca Garda. To
možnost smo izbrali, saj se nam je zdela zelo preprosta, a hkrati dobra možnost, ki jo
lahko kasneje tudi dodelamo (trak okoli škatle). Prav tako bi uporabili manj materiala
kot pri drugih dveh embalažah.

Slika 25: Skica embalaže 3 (avtoričin osebni arhiv)

4.4.2 Načrtovanje embalaže v programu EngView Package & Display Designer
in Adobe Illustrator
Embalažo smo načrtovali sami ter jo nato našli v bazi standardiziranih embalaž, v bazi
ECMA standardov programa EngView Package & Display Designer. Popravili smo
mere embalaže ter dodali oznako – marker, ki smo ga potrebovali pri poznejši porezavi
izdelka. Shranili smo v PDF obliki za tisk (slika 26) ter to nato vstavili v program Adobe
Illustrator. V omenjenem programu smo oblikovali v dveh plasteh. V prvi plasti smo
imeli odprt plašč škatle, v katerega smo vstavili to, kar smo želeli, da bo na škatli
potiskano (pazili smo, da je vse oblikovano nekaj milimetrov čez rob – tako pri razrezu
ni prihajalo do nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti). V drugi plasti (slika 27) pa smo

22

izbrisali črte telesa, da smo na zaslonu videli le to, kar bo natisnjeno. Drugo plast smo
pravilno shranili za tisk ter poslali v tiskarno, kjer so nam to natisnili.

Slika 26: Plašč embalaže, oblikovan v programu EngView Package & Display Designer (avtoričin
osebni arhiv)

Slika 27: Datoteka embalaže, ki smo jo poslali v tisk (avtoričin osebni arhiv)
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V Adobe Illustratorju smo oblikovali dizajn traku embalaže (slika 28), ki smo ga kasneje
z obojestranskim lepilom nalepili okrog škatle. Oblikovali smo ga v velikosti 180 mm x
65 mm. Preden smo datoteko poslali v tisk, smo preverili, ali so barve v CMYK barvnem
prostoru (slika 29), resolucijo smo nastavili na 300 dpi, označili 3 mm dodatka za
porezavo in vklopili oznake za porezavo.

Slika 28: Dizajn traku (avtoričin osebni arhiv)

Slika 29: Barve, uporabljene na traku embalaže (avtoričin osebni arhiv)

4.4.3 Razporeditveni načrt embalaže in njen izkoristek
Na sliki 30 je predstavljen razporeditveni načrt z devetimi nepotiskanimi plašči
embalaže. Za

izdelavo prototipov in predstavitev stranki smo si izbrali 9 kosov

embalaže in za njih poskušali izbrati najprimernejši format. Ugotovili smo, da je A1
format tisti, ki bi nam najbolj odgovarjal in na katerega gre vseh 9 embalaž.
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Med vsakih plaščem smo nastavili 3 mm razmika v vse strani in na koncu prišli do
zaključka, da bi na A1 formatu z devetimi plašči dobili 49,76 % odpadka.
Cena devetih nepotiskanih škatlic na formatu A1 pri gramaturi 150 g/m2 s pomočjo Eco
Solvent tiskalnika bi bila približno 0,25 € ter potiskanih škatlic 15,00 €. Preostali formati
kartona niso bili primerni, saj je bil odpadek še večji ali pa je bil format premajhen.

Slika 30: Razporeditveni načrt devetih embalaž na formatu A1 (avtoričin osebni arhiv)
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4.5

KONČNI IZDELEK – USB ZAPESTNICA Z EMBALAŽO

Slika 31 prikazuje črne in bele USB silikonske zapestnice, potiskane z logotipom
glasbenika Sefa, ter potiskano embalažo, v katero smo USB pospravili – končni
izdelek, ki smo ga skozi diplomsko nalogo izdelali.

Slika 31: Končni izdelek (avtoričin osebni arhiv)
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5

ZAKLJUČEK

Naš cilj je bil oblikovati in izdelati embalažo za belokranjskega glasbenika Sefa, ki je
na vizualni pogled privlačna, kakovostna, poleg tega pa tudi praktična za uporabo.
Poleg embalaže je bil cilj tudi čim boljše oblikovati in potiskati USB silikonsko
zapestnico z logotipom, ki jo na koncu lahko pospravimo v prej omenjeno embalažo.
Ustvarjanje tovrstni izdelkov zahteva veliko dela in truda. Že pred začetkom
oblikovanja smo vedeli, da bomo izdelovali kartonsko embalažo, a smo razmislili in
raziskali tudi trg obstoječe embalaže za USB silikonske zapestnice. Na USB silikonsko
zapestnico smo s tehniko sitotiska natisnili logotip Sefa. Pri oblikovanju logotipa smo
bili pozorni, da ne uporabljamo preveč detajlnih linij, saj bi jih pri tehniki sitotiska zelo
težko natisnili na želen material. Pred sitotiskom smo pripravili in očistili sito ter ga
osvetlili. Barve smo zmešali z razvijalcem, da se je vse skupaj bolj prijelo silikona.
Zapestnice črne barve smo potiskali v beli barvi, zapestnice bele barve pa smo
potiskali s črno.
Embalažo smo oblikovali v obliki vzglavnika, po sredini v beli barvi, ob straneh pa v
črni. Po sredini smo dodatno natisnili še trak z dizajnom, ki celotno embalažo poživi.
Uporabili smo malo barv, pisav in drugih grafičnih elementov, saj je embalaža dokaj
majhna.
Po sitotisku in tisku embalaže je sledil razrez embalaže ter zlaganje in lepljenje škatle
v želeno podobo. Zelo pomembna je bila komunikacija s tiskarno in stranko, čemur
sem dala veliko vlogo.
Pri sitotisku smo naleteli na težavo s kvaliteto kopirne predloge ter z obstojnostjo barve
na materialu – silikonu. Vse to je lahko posledica tega, da je bil nanos emulzije s
spodnje strani sita premajhen in tako nismo dobili ostrih robov. Razlog je tudi ploski
material, na katerem smo si težko nastavili skladje, poškodovan rakelj, zaradi katerega
ni bilo ostrega odtisa, poleg vsega tega pa je bil pomemben tudi naklon raklja, njegov
kot ter hitrost in moč pritiska.
S končnim izdelkom škatle smo zadovoljni, vendar so se tudi tukaj pokazale poškodbe
ob zgibih zaradi skladiščenja in vlage.
V prihodnosti s tehniko sitotiska na material, kot je silikon, ne bomo več tiskali, saj je
poleg tega, da proces vzame ogromno truda, dela in časa, zelo težko najti prave barve,
ki materialu odgovarjajo. Želimo si isto stvar potiskati z digitalnim tiskom, tampotiskom
in preveriti razlike v obstojnosti in kvaliteti izdelka.
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