Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZYK LISTKOWY
Exero od te feu feugiamet ad do od- Exero od te feu feugiamet ad do
85x55 mm, 2 strony
Wymiary

iamconsent augait la feugiam com- iamconsent augait la feugiam c
mod eu facilissed tin et lumsan he- mod eu facilissed tin et lumsan
nibh eum at dolut venit nostrud tat nibh eum at dolut venit nostrud
nulput prat, quamet lore te doloreet, nulput prat, quamet lore te dolor
vel dolesto dolenis dit praessequ
dolesto dolenis dit praessequate
91 mm (format brutto pliku)
91 mmvel
(format brutto pliku)
85 mm (format netto)

85 mm (format netto)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet lorem exeroadmen te fu
feugiamet admen

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

2 strony
zaokrąglone narożniki
Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet lorem exeroadmen te fu
feugiamet admen

Exero od
feugiamet

Exero od
feugiamet
3 mm (spad)

3 mm (wewnętrzny margines)

Format netto
Twój kalendarzyk listkowy będzie miał wymiary 85 x 55 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 91 x 61 mm.
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad
Wynosi po 3 mm dla każdego z boków kalendarzyka.
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 3 mm i jest liczony od każdego boku kalendarzyka.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować
się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

61 mm (format brutto pliku)
55 mm (format netto)

2 strony
proste narożniki

61 mm (format brutto pliku)
55 mm (format netto)

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

3 mm (spad)

3 mm (wewnętrzny margines)

