Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ TRÓJDZIELNY | PLECKI
Format brutto | 324 mm
Format netto | 318 mm
Margines wewnętrzny | 308 mm

miejsce klejenia główki | 318x27 mm

kalendarium

280x140

miejsce na tekst | 280x25 mm

Format brutto | 636 mm

miejsce na tekst | 280x25 mm

Format netto | 630 mm

280x140

Margines wewnętrzny | 595 mm

kalendarium

Format netto | Docelowy format plecków 318x630 mm.
Format brutto | Format netto powiększony o spady.
Powinien wynosić 324x636 mm.
Spad | Obszar znajdujący się w strefie brutto, który jest usuwany podczas krojenia.
Wewnętrzny margines | Obszar, w którym nie umieszczamy żadnych istotnych
elementów grafiki, logotypów ani tekstu. Znajduje się poza obszarem 308x595 mm.
Czcionki | Tekst powinien być zamieniony na krzywe. Czarny teksty powinien mieć
składowe wyłącznie 100% K, a szary tekst wyłącznie 1-99% K.
Bitmapy | Bitmapy powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi, CMYK.

kalendarium

280x140

Plik | Powinien być przygotowany w kolorze CMYK. Preferujemy format plików PDF.
Dopuszczamy format EPS, PSD, TIFF i JPG.
Profile | W pliku nie umieszczamy żadnych profilów kolorystycznych.
Pomoc | W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami.

miejsce na tekst | 280x55 mm

sklep@fortis.net.pl

Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ TRÓJDZIELNY | GŁÓWKA

Format brutto | 360 mm
Format netto | 320 mm
Margines wewnętrzny | 310 mm

Format netto | Docelowy format główki320x220 mm.

Format brutto | 260 mm

Format netto | 220 mm

320x220

Margines wewnętrzny | 210 mm

główka

Format brutto | Format netto powiększony o spady.
Powinien wynosić 360x260 mm.
Spad | Obszar znajdujący się w strefie brutto, który jest usuwany podczas krojenia.
Wewnętrzny margines | Obszar, w którym nie umieszczamy żadnych istotnych
elementów grafiki, logotypów ani tekstu. Znajduje się poza obszarem 310x210 mm.
Czcionki | Tekst powinien być zamieniony na krzywe. Czarny teksty powinien mieć
składowe wyłącznie 100% K, a szary tekst wyłącznie 1-99% K.
Bitmapy | Bitmapy powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi, CMYK.
Plik | Powinien być przygotowany w kolorze CMYK. Preferujemy format plików PDF.
Dopuszczamy format EPS, PSD, TIFF i JPG.
Profile | W pliku nie umieszczamy żadnych profilów kolorystycznych.
Pomoc | W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami.
sklep@fortis.net.pl

