
Ειδικοί Όροι Χρωματικής Απόδοσης Προϊόντος 

/ Πνευματικής Ιδιοκτησίας Αρχείων & Σημάτων 
 
Το τελικό αρχείο προς εκτύπωση, το οποίο θα λαμβάνετε ηλεκτρονικά από το τμήμα 
προεκτύπωσης σε 24 ώρες από την αποστολή της μακέτας σας, αποτελεί δείγμα της 
δομής (δηλ. κείμενα, λογότυπα κλπ.) της εκτύπωσης που θα έχει το παραχθέν προϊόν. 
Σε καμία περίπτωση το τελικό αρχείο δεν αποτελεί ακριβή χρωματική απεικόνιση του 
τελικού προϊόντος και δε μπορεί να παρουσιάσει τις χρωματικές αποκλίσεις από 
χρώματα RGB ή Pantone σε τετραχρωμία CMYK. Το τελικό αρχείο παρουσιάζει το 
σχέδιο και τη δομή του προϊόντος και όχι το χρωματικό αποτέλεσμα του 

εκτυπωμένου προϊόντος. 
 

Η εταιρεία ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε. θα εκτυπώσει το προϊόν όσο δυνατόν πιο κοντά 
χρωματικά στο τελικό αρχείο. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί πως θα 
αποδώσει 100% χρωματικά το τελικό αρχείο λόγω των περιορισμών της μεθόδου της 
εκτύπωσης offset με 4χρωμία, της υφής του χαρτονιού, και του βερνικιού που 
χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των χάρτινων ποτηριών. Με την ανάθεση της 
παραγγελίας για το προϊόν, ο πελάτης αποδέχεται τους παραπάνω περιορισμούς 
καθώς επίσης πως σε καμία περίπτωση δε θα αξιώσει επανεκτύπωση των προϊόντων 
για λόγους χρωματικών αποκλίσεων. 

 

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μακέτα / την ποιότητα της μακέτας 
την οποία αποστέλλει στην εταιρεία ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε.. Το προεκτυπωτικό τμήμα 
της εταιρίας ελέγχει τις εισερχόμενες μακέτες πριν την εκτύπωση και αποστέλλει 
σχετικό email στο πελάτη ή/και συνεργάτη ενημερώνοντας για την αποδοχή ή όχι της 
μακέτας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της ποιότητας της 

εισερχόμενης μακέτας, η οποία βαρύνει 100% τον πελάτη, ο οποίος παρείχε τη 
μακέτα. Με την αποστολή της μακέτας ο πελάτης επιβεβαιώνει πως διατηρεί τα 
πνευματικά δικαιώματα των σημάτων που χρησιμοποιεί στη μακέτα του. Ο πελάτης 
με την παραγγελία του αποδέχεται πλήρως τη νομική ευθύνη της εκτύπωσης του 

περιεχομένου που αποστέλλει με τη μακέτα του. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specific Conditions for Product’s Color 

Rendering/Record & Logo Intellectual Property 

 
The final template to be printed, which you will be receiving electronically from the pre-

press department within 24 hours from the time you have sent us your layout, is a 

sample of our structure (i.e. texts, logos etc), of the printout of the produced product. 

 

In no case does the final template represent an exact color representation of the final 

product and it cannot illustrate the chromatic variations from RGB or Pantone colors to 

4color CMYK.  

 

The KASIMATIS SA company will print the product as closest to the final template as 

possible. Despite that, the 100% color rendering is not guaranteed due to the technical 

limitations of the 4color offset printing, the matt texture of the cardboard, and the 

varnish used for the printing of the paper cups. By placing the order for the product, the 

customer accepts the above limitations as well as that he will not in any case request 

reprinting of the products for reasons of color variations. 

 

The customer is solely responsible for the layout/the quality of the layout that they send 

to KASIMATIS SA. The company’s pre-press department checks the received layouts 

before printing and sends a relevant email to the customer and/or partner informing them 

about the acceptance or not of the layout, but no circumstances assumes responsibility 

for the quality of the received layout, which lies solely with the customer who provided 

the layout. With the sending of the layout, the customer confirms that they maintain the 

intellectual rights of the logos used in their layout. With their order, the customer fully 

accepts the legal responsibility of the printing of the content that they send with their 

layout. 

 


