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

Instrukcja przygotowania pliku

BILET 170 X 55 mm
Wymiary

176 mm (format brutto pliku)

3 mm (spad)

Format netto
Twój bilet będzie miał wymiary 170 x 55 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 176 x 61 mm.
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad
Wynosi po 3 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 po 5 mm i jest liczony od linii perforacji oraz po 5 mm licząc
od każdego boku biletu.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować
się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Miejsce na numerację
Jeśli na Twoim bilecie, zarówno na części głównej jak i odrywanej, mają być
nadrukowane czterocyfrowe numery, wówczas w grafice należy uwzględnić:
- miejsce bez zadruku na części głównej biletu, wielkość 10x20 mm,
wyśrodkowane względem wysokości biletu i oddalone o 20 mm od linii
perforacji
- miejsce bez zadruku na części odrywanej, wielkość 10x20 mm,
wyśrodkowane względem wysokości i oddalone o 10 mm od linii perforacji
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