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Fot. 1. Zaakceptowany kolor

Przypadek nr 3
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Fot. 2. Zaakceptowany kolor
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Fot. 3. Żródło: www.improveeyesighthq.com

Różnica w widzeniu. Rysunek po lewej – tak widzi go człowiek, rysunek 

po prawej – tak widzi go pies.

-
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Fot. 4. Źródło: http://wyborcza.pl/1,75400,17493010,Jakiego_koloru_

jest_ta_sukienka___Caly_swiat_zwariowal.html

Fot. 5. Po lewej stronie kolor budyniowy, po prawej choinkowy

 

niem, to wykonanie zaakceptowanego przez klienta nadruku, 

 yellow 

z red 0.32

red 0.32

yellow

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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Global Regulatory Experts in: 

Regulatory Strategies & Submissions 

Biologics / Biosimilars 

Pharmaceuticals / Generics 

OTC/Healthcare  

Medical Devices 

Agency Meetings  

Regulatory Conformance 

 

 

Quality Expertise in: 

GMP implementation 

GMP – pre-Certification 

Contract QP Services 

Quality Compliance and Auditing 

QMS development and upgrades 

 

 

Additional services: 

PV / QPPV 

Import Services 

Training 

Licence Caretaker services 

Midland Mill, 9-11 Hillhouse Lane,  

Huddersfield HD1 6EF  

T: +44 (0)1484 434343, E: enquiry@woodleybioreg.com

www.woodleybioreg.com  

Woodley BioReg Limited 

Regulatory and Quality Experts 



 

ten model: cyan magenta yellow

kontur

RGB

red green blue

 

1 This woman sees more than 2 colors in ‘the dress’

Pantone (Color) Matching System (PMS) 

– system identy� kacji kolorów, opracowany 

przez � rmę Pantone z USA. Podstawowa skala 

Pantone opisuje 1761 kolorów. Powstają one 

przez zmieszanie 18 pigmentów, w tym białego 

i czarnego. Stąd ich odwzorowanie na skalach 

CMYK i RGB nie jest do końca możliwe

e-w ydanie do pobrania na:  www.swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl
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OCHRONA TWOICH 

NATURALNEGO

G R E E N
member of the Pont Europe Group

• Minimalizacja negatywnego wpływu opakowań na przyszłe pokolenia 

•  Wykorzystanie w pełni nadających się do recyklingu materiałów, 

takich jak szkło, PET lub HDPE

• Tworzenie opakowaniań z recyklingu PET (rPET) lub materiałów naturalnych

•  Ograniczanie odpadów opakowaniowych dzięki przygotowaniu 

opakowań jaśniejszych i cieńszych

member of the Pont Europe Group

W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt 
Marzena Rolska
Sales Manager Poland and CIS
m.rolska@pont.nl - +48 603 668 818


