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Design Suite™ Decorative E�ect Software 

PT

A Color-Logic Design Suite permite que os designers grá�cos criem uma gama praticamente ilimitada de cores metálicas e efeitos decorativos usando 
praticamente qualquer processo de impressão, com paletas de cor e complementos para o Photoshop®, Illustrator®, InDesign® e QuarkXPress®. O sistema 
mais econômico para imprimir cores metálicas e efeitos decorativos, o Color-Logic precisa de apenas cinco cores para criar 250 cores metálicas e efeitos 
decorativos em uma única passagem de uma impressora a 5 cores (ou várias passagens em uma impressora a 4 cores ou menos). É compatível com o�set, 
�exogra�a, prensas digitais, jato de tinta e processos de impressão em tela, além de ser ideal para embalagens, bolsas, mala direta, ponto de venda, 
sinalização, cartões postais, literatura, livretos, etiquetas, envoltórios plásticos ajustados, calendários e muito mais!

COMPONENTES PRINCIPAIS

Software Design Suite™ Print Certi�cation Test Forms™ Process Metallic Color Charts™ FX-Viewer™

1º Passo: Entre em contato com uma grá�ca licenciada e certi�cada da Color-Logic para solicitar um CD do Design Suite e uma cópia das suas
 Tabelas de Cores Metálicas de Processo e dos Formulários de Teste.
2º Passo: Integre vários efeitos metálicos e decorativos atraentes às ilustrações, usando paletas e complementos fáceis de usar.
3º Passo: Visualize o design na tela usando o FX-Viewer™. Visualize a impressão com tinta metálica ou o substrato metálico com tinta branca.
4º Passo: Envie o trabalho à impressão. A ilustração deve ser enviada à grá�ca certi�cada Color-Logic que imprimiu as tabelas de cores.

O Color-Logic Design Suite oferece aos designers as ferramentas para diferenciar os materiais de apoio de marketing dos seus clientes a uma fração do 
custo e do tempo normalmente necessários para criar e produzir efeitos decorativos. 
 
PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS
 
Colocação mais rápida no mercado – Crie efeitos em questão de minutos usando complementos e paletas automatizados — efeitos que normalmente 
levariam horas para que os designers conseguissem manualmente, reduzindo as tentativas e os erros constantes na comunicação de cores entre o 
designer e a marca.
Fácil de implementar – Compatível com os atuais aplicativos de design. Muitos desses efeitos especiais são criados com um único clique do mouse!
Compatibilidade – Imprima usando tinta prateada mais CMYK ou tinta branca mais CMYK sobre substratos metálicos. 

Design CMYK

Tinta Prateada Metálica CL

Substrato Não Metálico

Design CMYK

Tinta Branca Opaca

Substrato Metálico

IMPRESSÃO COM TINTA METÁLICA EM SUBSTRATO NÃO METÁLICO IMPRESSÃO COM TINTA BRANCA EM SUBSTRATO METÁLICO

Torne-se um designer certi�cado da Color-Logic:   Para saber como, envie um e-mail para: info@color-logic.com


