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Process Metallic Color System™ 
Color Communication • Decorative E�ects • Visualization

O Process Metallic Color System foi desenvolvido para gerentes de marca e produtos, agências de publicidade e empresas 
produtos de consumo. Com o sistema da Color-Logic, efeitos decorativos atraentes podem ser incorporados a um baixo custo a 
embalagens, expositores e materiais de apoio, diferenciando os produtos em todos os níveis de uma campanha de marketing. 

COMPONENTES PRINCIPAIS

Principais vantagens
• A Color-Logic acaba com a adivinhação no design com tintas metálicas, reduzindo a mão de obra de design e o tempo de
 colocação de mercado
• Inclui treinamento e apoio didático para design e impressão metálicos
• Grá�cas e conversoras podem executar os designs da Color-Logic nas impressoras que já possuem
• Compatível com substratos decorativos, tintas e revestimentos decorativos atuais e futuros
 

O Process Metallic Color System é compatível com o�set, jato de tinta, �exogra�a, impressoras digitais e processos de impressão 
em tela. Ideal para embalagens, bolsas, mala direta, POP, sinalização, cartões postais, literatura, livretos, etiquetas, películas 
termorretráteis, calendários e muito mais!

Design Suite™ – Software de efeitos decorativos
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). 

FX-Viewer™ – Software de visualização
O FX-Viewer™ é um software de visualização na tela que permite a designers
grá�cos, agências e grá�cas visualizar os efeitos Color-Logic radicais em seus
monitores antes de fazer a prova ou envia-los à impressora. A interface de usuário, 
simples e fácil de aprender, oferece aos clientes uma ferramenta poderosa para 
visualizar o impacto que a Color-Logic pode aportar às suas impressões.

Process Metallic Color Charts™ – Comunicação de Cores
As Process Metallic Color Charts™ são a base do Process Metallic Color System™, 
que cria um sistema de comunicação por cores para 250 cores metálicas em substratos, 
tintas e revestimentos para efeitos decorativos. As grá�cas e conversoras recebem uma licença 
para fabricar suas próprias Process Metallic Color Charts, para não precisar tentar combinar um 
catálogo de amostras genérico de cores metálicas, que foi impresso em condições 
desconhecidas e, muito frequentemente, com substratos e tintas que não se aplicam ao 
processo de impressão da grá�ca!  


