Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ PIRAMIDKA SPIRALOWANY
KALENDARIUM 200X132 mm
Wymiary

206 mm (format brutto pliku)
200 mm (format netto)

132 mm (format netto)

Do zaprojektowanych przez Ciebie podkładu i okładki przygotowaliśmy
27 kart kalendarium w formacie 200 x 132 mm

Format netto
Okładka Twojego kalendarium będzie miała wymiary 200 x 132 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 206 x 138 mm.
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad
Wynosi po 3 mm dla każdego z boków okładki kalendarium.
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 po 5 mm licząc od linii cięcia; od strony spirali margines
wewnętrzny wynosi 11 mm. Średnica spirali to 10 mm.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować
się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

138 mm (format brutto pliku)

OKŁADKA DO KALENDARIUM

nibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
KALENDARZ PIRAMIDKA SPIRALOWANY
vel dolesto dolenis dit praessequate
KALENDARIUM 200X132 mm
Instrukcja przygotowania pliku

Wymiary
310 mm (format brutto pliku)
300 mm (format netto)

300 x 5 mm - przedłużona grafika z górnej części podkładu

5 mm

Exero od te feu
feugiamet

Exero od
ad lorem

miejsce na
informacje
85 x 124 mm

300 x 5 mm - przedłużona grafika z dolnej części podkładu

(w tym część bez zadruku 300 x 65 mm)

Exero od
ad lorem

5 mm

65 mm

zakładka 300 x 70 mm, dół

140 mm

Exero od te feu
feugiamet

(format netto)

miejsce na
informacje
85 x 124 mm

miejsce na kalendarium
spiralowane 200 x 132 mm

430 mm (format brutto pliku)

-do od da temaiguef uef et do orexE
-moc maiguef al tiagua tnesnocmai
-eh nasmul te nit dessilicaf ue dom
tat durtson tinev tulod ta mue hbin
,teerolod et erol temauq ,tarp tuplun
etauqessearp tid sinelod otselod lev

11 mm
miejsce
bez zadruku

290 mm (format brutto z grafiką)

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
140 mm

5 mm

zakładka 300 x 70 mm, góra

(w tym część bez zadruku 300 x 65 mm)

(format netto)

5 mm
(wewnętrzny
margines)

65 mm

-do od da temaiguef uef et do orexE
-moc maiguef al tiagua tnesnocmai
-eh nasmul te nit dessilicaf ue dom
tat durtson tinev tulod ta mue hbin
,teerolod et erol temauq ,tarp tuplun
etauqessearp tid sinelod otselod lev

5 mm
(wewnętrzny margines)

10 mm
(wewnętrzny margines)

PODKŁAD

Format netto
Podkład pod kalendarium będzie miał wymiary 300 x 420 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 310 x 430 mm.
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad
Wynosi po 5 mm dla każdego z boków podkładu kalendarium.
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 po 5 mm dla boków podkładu, 10 mm licząc od dolnej i górnej
linii grafiki.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować
się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Uwaga
1. Kalendarium o wymiarze 200 x 132 mm zostanie umieszczone za pomocą
spirali w odległości 5 mm od lewej krawędzi podkładu.
2. W górnej części podkładu dodana zakładka stanowiąca podstawę o wymiarze
300 x 70 mm, w tym:
- 300 x 65 mm to obszar bez zadruku przeznaczony na złożenie kalendarza
- 300 x 5 mm przedłużona grafika z górnej części podkładu
3. W dolnej części podkładu dodana zakładka na sklejenie o wymiarze
300 x 70 mm, w tym:
- 300 x 65 mm to obszar bez zadruku przeznaczony na złożenie kalendarza
- 300 x 5 mm przedłużona grafika z dolnej części podkładu
4. Pole zadruku na istotne informacje na kalendarzu (np. dane teleadresowe)
to 85 x 124 mm z zachowaniem 5 mm marginesu wewnętrznego z każdej
strony.

Wizualizacja gotowego produktu:

