Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ TRÓJDZIELNY ECONOMY
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Miejsce na
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PODKŁAD

Wewnętrzny margines

Format netto

Jest określany indywidualnie dla poszczególnych części kalendarza:
- dla główki wynosi po 10 mm i jest liczony od łamu (linii składania)
oraz linii cięcia
- w podkładzie pod kalendarium można umieścić informacje, w polu
o wymiarze 300 x 38 mm, zachowując margines wewnętrzny po 5 mm
od dołu kalendarium / dolnej linii cięcia i 10 mm od bocznych linii cięcia.

Twój kalendarz będzie miał wymiary 320 x 730 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 326 x 736 mm,
w tym:
- główka 326 x 213 mm,
- podkład pod kalendarium 326 x 472 mm,
- podkład adresowy 326 x 48 mm z miejscem na informację o wymiarze
300 x 38 mm

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne
istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Uwaga

Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

1. W górnej części otwór o średnicy 5 mm, umieszczony w odległości 10 mm
od górnej krawędzi, wyśrodkowany.

Spad

2. Kalendarium zostanie wklejone w odległości 10 mm od górnego łamu
podkładu i wyśrodkowane.

Wynosi po 3 mm dla każdego z boków podkładu.
Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas
procesu przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia)
powinny dochodzić do krawędzi pliku.

3. Miejsce bez zadruku o wymiarze 284 x 456 mm do wklejenia kalendarium,
umieszczone jest w odległości 13 mm od górnego łamu oraz 18 mm
od prawej i lewej linii cięcia.

KALENDARIUM
Do zaprojektowanego przez Ciebie podkładu przygotowaliśmy 12 kart
kalendarium w formacie 290 x 462 mm, w kolorystyce 2/0 (czarny i czerwony).

