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Instrukcja przygotowania pliku

TECZKA STANDARD A4

drukarnia i studio graf iczne

50 mm

30 mm

Exero od te feu lorem ipsum te fu
feugiamet admen

342 mm (format brutto pliku)

A4

Exero od te feu feugiamet ad do
odiamconsent augait la feugiam
commod eu facilissed tin et lum san henibh eum at dolut venit no strud tat nulput prat, quamet lore
te doloreet, vel dolesto dolenis
dit praessequate

302 mm (format netto)

30 mm

Exero od te feu feugiamet
ad do
Format netto
Twojala
(złożona)
teczka będzie miała wymiary 217 x 302 mm.
odiamconsent
augait
feugiam
494 mm (format brutto
pliku)
eu facilissed
tinbrutto
et lum
217 mm (format netto) commod
217 mm (format netto)
Format
plikuPoprawnievenit
przygotowany
san henibh eum at dolut
noplik-powinien mieć wymiary 494 x 342 mm w tym:
- wysokość dolnego skrzydełka 30 mm
20 mm
bocznego
skrzydełka 50 mm
strud tat nulput prat,- szerokość
quamet
lore
otwór Φ 3mm
Format
brutto
jest
to
format
teteczka
doloreet, vel dolesto dolenis netto powiększony o spad.
dit praessequate
Spad
Wynosi po 5 mm dla każdego z boków teczki.

Spad to obszar dookoła Twojej graﬁki, który usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tła użyte w graﬁce (np. zdjęcia) powinny dochodzić
do krawędzi pliku.

Gumka z zakuwkami

Średnica otworu na gumkę: 3 mm
Odległość środka otworu od bocznej krawędzi to 30 mm oraz odpowiednio
od górnej i dolnej krawędzi to 20 mm.

Wewnętrzny margines

Wynosi po 5 mm i jest liczony od każdego boku teczki.

Exero od
feugiamet
5 mm (spad)

5 mm (wewnętrzny margines)

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

Pliki

Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD, JPG.

Pomoc

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj
się z nami.
-

