Instrukcja przygotowania pliku

PŁÓTNO CANVAS POZIOMY 1200 x 800 mm
BEZ OPRAWY W RAMĘ
Wymiary

50 mm (spad bez grafiki)

Format netto
Twoje płótno canvas będzie miało wymiar 1200x800 mm.
Format netto jest to format brutto pliku pomniejszony o spad.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 1360x960 mm.

Spad
Wynosi po 30 mm dla każdego z boków canvasu dla części z grafiką.
Dodatkowo zachowaj 50 mm spadu bez grafiki.
Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który zostanie zawinięty na ramę
podczas procesu montowania płótna lub usunięty podczas procesu
przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić
do formatu brutto z grafiką.

Rozdzielczość
150 dpi.
Optymalne ustawienie koloru czarnego to C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%.
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800 mm (format
netto grafiki)

50 mm (spad bez grafiki)

Format netto
Twoje płótno canvas będzie miało wymiar 800x1200 mm.
Format netto jest to format brutto pliku pomniejszony o spad.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 960x1360 mm.

Spad
Wynosi po 30 mm dla każdego z boków canvasu dla części z grafiką.
Dodatkowo zachowaj 50 mm spadu bez grafiki.
Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który zostanie zawinięty na ramę
podczas procesu montowania płótna lub usunięty podczas procesu
przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić
do formatu brutto z grafiką.

Rozdzielczość
150 dpi.
Optymalne ustawienie koloru czarnego to C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%.
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