Instrukcja przygotowania pliku

ULOTKA PIONOWA A5
Wymiary
152 mm (format brutto pliku)
148 mm (format netto)

Exero od te feu feugiamet ad do odiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan henibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

214 mm (format brutto pliku)
210 mm (format netto)

Exero od te feu feugiamet ad do odiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan henibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu
feugiamet admen

Exero od
feugiamet
2 mm (spad)

3 mm (wewnętrzny margines)

Format netto
Twoja ulotka będzie miała wymiary 148 x 210 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 152 x 214 mm.
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad
Wynosi po 2 mm dla każdego z boków ulotki.
Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić
do krawędzi pliku.

Wewnętrzny margines
Wynosi 3 mm i liczony jest od każdego boku ulotki.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne
istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Maska UV
Projekt, który ma zostać uszlachetniony lakierem wybiórczym, powinien posiadać
dodatkową stronę z maską UV, którą przygotować należy wg poniższych wytycznych:
• maska lakierowania powinna być przygotowana w aplikacji do grafiki wektorowej
• np. InDesign, Illustrator, Corel Draw z zastosowaniem wypełnień składających się ze
100%K (nierastrowanych). Dopuszczalne jest przygotowanie maski lakieru z użyciem
mapy bitowej, jednak mapa bitowa koniecznie powinna być zapisana w projekcie jako
czarno-biała z głębią 1bit. W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości
mniejszej niż 1pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były
kroju prostego o wielkości min. 14pkt
• elementy znajdujące się na stronie z maską UV koniecznie muszą znajdować się
w tych samych pozycjach w których znajdują się elementy projektu – tak, aby w całości
zakrywały elementy projektu.

