Instrukcja przygotowania pliku

TECZKA STANDARD A4
Format netto
Twoja (złożona) teczka będzie miała wymiary 217 x 302 mm.
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Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 494 x 352 mm w tym:
- wysokość dolnego skrzydełka 40 mm
- szerokość bocznego skrzydełka 50 mm
Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

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.
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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. Szablony
plików dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej.
Znajdziesz w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować
swoją grafikę. Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolorystyki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików
w różnych programach graficznych.

Pomoc
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie
wątpliwości.

