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Format brutto: format netto powiększony o 6 cm na spad,
bok A od 106 cm do 306 cm
bok B od 106 cm do 1006 cm.

Spad: p
 o 3 cm z każdej strony – wszystkie elementy leżące w jego obszarze będą
niewidoczne
Margines wewnętrzny: w
 ynosi 5 cm od każdego boku banera, prosimy nie umieszczać
w tym obszarze żadnych ważnych elementów (teksty, loga itp)
Oczkowanie: o
 czkowanie co 50 cm, średnica oczek: 1 cm, odległość oczek od
zewnętrznej krawędzi - 1,5 cm

Do druku przyjmujemy pdf-y w wersji 1.3, CMYK, bez osadzonych profili.
5 cm (wewnętrzny margines)
3 cm (spad)

nZ
 djęcia i obrazy rastrowe w pdf-ach powinny mieć rozdzielczość minimum:
do 5 m2 – 100 dpi; 5 m2 - 10 m2 – 80 dpi; powyżej 10 m2 – 60 dpi
nF
 onty powinny być „osadzone” lub zamienione na krzywe.
nF
 ormat netto w pliku powinien być zadany tak jak w zamówieniu.

Pytania.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące
przygotowywanych prac np: pliki w innym formacie
niż pdf-y, nietypowe formaty, itp., prosimy o kontakt:
kontakt@drukero.pl

nP
 race z dodatkowymi kolorami (Pantone) zostaną zamienione na CMYK – kolory mogą
niespełniać oczekiwań.
nK
 olor czarny prosimy ustawić na C 40%, M 40%, Y 40% i K 100%
nD
 la koloru czarnego nadruk (overprint) włączany jest automatycznie.
Nadruk dla koloru białego musi być wyłączony.

