Instrukcja przygotowania pliku

KATALOG KLEJONY
PIONOWY
ExeroA6
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Twój katalog będzie miał wymiary:
– strony okładki – 105 x 148 mm.
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– grzbiet – wymiar A x 148 mm (wymiar A znajdziesz w zestawieniu
poniżej).
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OKŁADKI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE

Plik z okładkami powinien być przygotowany w formie dwustronicowej
rozkładówki o wymiarach (108 + A + 108) x 154 mm i zawierać:
– na pierwszej stronie – okładkę IV, grzbiet, okładkę I
– na drugiej stronie – okładkę II, grzbiet (niezadrukowany), okładkę III

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

IV strona okładki
3 mm (spad)

5 mm (wewnętrzny
margines)

okładki

3 mm (spad)

7 mm (wewnętrzny margines)

5 mm (wewnętrzny margines)

Wewnętrzny margines
Wynosi po 5 mm licząc od każdego boku rozkładówki i po 7 mm
od łamów przylegających do grzbietu.
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 separację – tzw. maskę – którą przygotować należy
wg poniższych wytycznych:
•
wektorowej
•
składających się ze 100%K (nierastrowanych). Dopuszczalne jest

mniejszej niż 1pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające
•
elementy przeznaczone do polakierowania
• elementy znajdujące się na masce lakierowania koniecznie muszą

stwierdzić można poprzez wyłączenie podglądu warstwy maski

